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APRESENTAÇÃO

Trabalhar em Morro do Chapéu é sempre muito prazeroso. O município é cheio de encantos

e misticismos, onde a natureza se revela de forma muito rústica e ao mesmo tempo esplendorosa. A

formação geológica/geomorfológica da região propicia a existência de um mosaico de vegetação de

difícil mapeamento, pois a caatinga, predominante na região, possui enclaves e ecótonos de cerrados

e florestas estacionais.

Região de difícil acesso seja pela topografia, seja pelas altas temperaturas diurnas, ou ainda

pela aspereza e densidade da vegetação, guarda riquezas ainda pouco reveladas, mas que com muito

empenho, pesquisadores se aventuraram com uma única intenção: coletar espécies da flora a fim de

inventariá-la. A elevada dissecação do relevo de determinadas áreas propicia a formação de hábitats

geomorfológicos de grande beleza cênica que abrigam espécies raras como Mimosa morroensis

(Leguminosae), Melocactus glaucescens (Cactaceae) entre outras. Mesmo em áreas onde a caatinga

se sustenta em neossolos quartizarenicos, sua beleza é ímpar. Diversos trabalhos de conclusão de

cursos de graduação, mestrados e doutorados têm sido produzidos, entretanto, a riqueza e diversidade

de vegetação no município ainda inspiram muitos outros estudos.

O cenário composto por tão variada vegetação, que está adaptada às condições climáticas

marcadas pela amplitude térmica e pela longa estação seca, se alternam com as torrenciais chuvas

de verão. Por outro lado, a vegetação local também é determinada pelas chuvas orográficas à

barlavento onde predominam as florestas e a sotavento onde a caatinga se adensa alternando-se com

cerrados. Desta forma, mosaico é o termo que melhor caracteriza a complexidade local. Neste contexto

o inventário florístico torna-se mais intricado ao mesmo tempo que possui valor imensurável.

Nesta obra, tem-se o esforço de pelo menos 20 anos de trabalho de diversos pesquisadores

que se debruçaram na tentativa de documentar e catalogar as plantas de um dos municípios mais

importantes em termos de flora no estado. Estão descritos aqui os grupos de plantas que se destacam

por sua importância ecológica no município: Licófitas e Samambaias, Gimnospermas e

Angiospermas. Assim a incansável busca destes estudiosos nos prestigia com esta publicação que

certamente subsidiará outros estudos na área.

Este primeiro volume se constitui numa importante contribuição para todos os que um dia

se encantaram com a beleza da região, para pesquisadores, estudiosos, curiosos e toda a comunidade

local. Serve também para planejadores, gestores públicos e juristas que necessitarem subsidiar a

manutenção e gestão da natureza local, das áreas de preservação existentes no município e região.

Espera-se que esta seja a primeira de uma série de outras obras de referência que inventariam e

catalogam a flora desta região.

                                                                              Jocimara Souza Britto Lobão



14

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I



15

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

INTRODUÇÃO

Flávio França, Jocimara Souza Britto Lobão, Cláudia Cunha

O viajante que esteja indo para o oeste pela Estrada do Feijão, não percebe que está entrando

no município de Morro do Chapéu, logo depois de um modesto povoado com o sugestivo nome de

Porto Feliz. Parcos remanescentes de uma outrora luxuriante floresta semidecidual não preparam

o viajante para o que virá em seguida. Primeiro as escarpas imponentes da Serra do Tombador

chegando a c. 1000m de altitude, a modificação abrupta de clima e paisagens, áreas de cerrado,

arbustivo ou florestado, depois áreas com tabuleiros extensos, campos rupestres sobre arenito

avermelhado, e caatinga no vale do Ventura. Diante da beleza dos campos rupestres, ele nem

percebe o Ferro Doido (só apeando e caminhando para ver o abismo, que fica muitos meses sem

água, sendo difícil chamá-lo de “cachoeira”). Ao longe, observa o morro atualmente crivado de

antenas. De repente, a cidade surge, como que flutuando entre os afloramentos de arenito.

É uma cidade do sertão. Os conhecidos se encontram nas ruas e sorriem, colocam as mãos

espalmadas no peito do amigo e logo as mãos se encontram para o cumprimento pacífico. O

chapéu e o colete de couro ornamentam faces crestadas pelo sol, bocas de poucos dentes, sorrisos

abertos e sinceros. Entre as “Caravans” frankensteinianas movidas invariavelmente a gás de cozinha,

aparecem, aqui e ali, as caminhonetes a diesel da aristocracia local. Casas espaçosas dividem espaço

com casas modestas e estreitas. Nos jardins, orquídeas e cactos ornam as fachadas. O ar frio das

noites juninas e a iluminação mortiça da sede municipal misturam-se com um misticismo cheio de

expressões artísticas.

O município nasceu imenso, desmembrado do gigantesco município de Jacobina em 1864.

Com o crescimento econômico e populacional, ele foi, por sua vez, desmembrado gerando os

municípios de Mundo Novo, Irecê, Wagner, Utinga, Cafarnaum, Canarana, Mulungu do Morro e

Bonito.

Morro do Chapéu recebe visitantes e curiosos desde o século XVI, na busca de minerais

preciosos, tendo sido uma área produtora de diamantes até o esgotamento das minas. Esta atividade

foi substituída pela agropecuária e pelo comércio, formando uma economia estimulada pela posição

estratégica entre centros importantes do sertão como Jacobina e Irecê, transformando-se num

importante entroncamento rodoviário.
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A região de Morro do Chapéu já foi habitada pelos povos indígenas autóctones, tendo sido

alvo de pesquisa arqueológica científica desde a década de 1960. Pioneiro neste trabalho, o

Arqueólogo Valentin Calderón foi o fundador de uma longa linha de investigação tendo registrado

dezenas de sítios arqueológicos pré-históricos na área. Desde então sabe-se da existência de uma

presença indígena não apenas ancestral e duradoura, mas multi-cultural, sendo as terras altas e de

clima ameno da Chapada Diamantina o local ideal tanto de grupos que adaptaram suas estratégias

de sobrevivência ao ecossistema local, quanto para grupos que, embora habitassem as terras baixas,

faziam do planalto da Chapada sua região de caça e de deslocações sazonais.

Embora haja na região uma diversidade de sítios arqueológicos que envolvem sítios de

habitação, oficinas líticas, sítios funerários, barreiros de extração e fabricação cerâmica, pedreiras

para extração de matéria prima lítica, etc, são os sítios de arte rupestre os que mais saltam aos olhos.

Após o falecimento de Calderón, a área tem sido estudada por equipes de arqueólogos

tanto de instituições locais como de outros estados. Sua arte é tema de um bom número de teses

sobre o assunto, tanto de pesquisadores baianos quanto de outros estados e até de outros países.

Para além do que já foi estudado, há um sem-número de sítios por descobrir.

O Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do Património Histórico e Artístico

Nacional (IPHAN) cataloga dezenas de sítios pré-históricos na região. Uma vez inseridos nestes

catálogos, os sítios são considerados bens patrimoniais da União e lhes é garantida proteção legal.

Os desníveis topográficos, com altitudes que variam de c. 500m a 1300m s.n.m., são

consequência da rica geomorfologia da região, que apresenta planaltos extensos, por serras como

a das Araras, Dias Coelho, Babilônia e Isabel Dias.

Geomorfologicamente, o município apresenta as formações Tombador, Caboclo e Morro

do Chapéu, que fazem parte do grupo Chapada Diamantina, tendo sido  depositado sobre terreno

granito-gnáissico, no qual desenvolveu-se a partir do Proterozóico Médio (c. 1,6 bilhões de anos

atrás) uma bacia sedimentar com depósitos de areia, cascalho, argila e calcário, até 950 milhões de

anos atrás e depósitos de cascalho e calcário do Grupo Uma, compostos pelas formações Bebedouro

e Salitre.

 Além disso, o território do município faz parte das bacias hidrográficas dos rios São Francisco

e Paraguaçu, sendo o berço de rios como Salitre (bacia do São Francisco) e Jacuípe (bacia do

Paraguaçu)

A vegetação do município é formada principalmente por caatinga arbóreo-arbustiva, mais
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frequentemente encontrada no noroeste e sudoeste do município; cerrado é encontrado mais na região

central, com extensas áreas de campo rupestre e tabuleiros; florestas estacionais com áreas significativas

ainda são encontradas no sul e sudeste. Somando-se a estas vegetações, áreas de contato entre caatinga

e cerrado, entre caatinga e floresta estacional e entre cerrado e floresta estacional, observa-se uma

cobertura vegetacional que atordoa mesmo os mais experientes naturalistas.

Assim, o município de Morro do Chapéu apresenta uma diversidade ambiental diferenciada,

cuja riqueza justifica a existência de importantes unidades de preservação como o Parque Estadual

e a APA da Gruta dos Brejões, contudo processos políticos têm impedido a efetivação destas áreas

de tal forma que a conservação ambiental no município se faz cada vez mais precária. Quando não

é a população que invade áreas naturais para a extração de areia ou para caça de animais silvestres,

é o próprio poder público constituído, municipal ou estadual, que, no afã do desenvolvimento

econômico, ameaçam e agridem áreas riquíssimas em biodiversidade e história, levando,

contraditoriamente, ao empobrecimento do município.

A flora de Morro do Chapéu, aqui apresentada, insere-se neste contexto pretendendo

contribuir para o conhecimento da biodiversidade desta região, esperando influir de forma positiva

para a conservação ambiental no município.

As famílias estão apresentadas em ordem alfabética, de acordo com a classificação do

APG II (2003).

A COMPLEXIDADE DA VEGETAÇÃO

Flávio França, Efigênia de Melo

Morro do Chapéu está incluída na região semiárida nordestina, que apresenta tipos

vegetacionais bastante diversos e independente de qualquer classificação que possa ser adotada.

Apresenta tipos de vegetação bem definidos, como cerrado e caatinga, bem como, vegetações

complexas de ecótonos e encraves, com áreas de transição muito complexas, em função muitas

vezes da altitude e topografia locais. Assim, é predominante a vegetação de caatinga entremeada

ao cerrado, com fácies de cerrado graminoso, cerrado senso estrito, cerradão e campo rupestre. A

vegetação de caatinga e o carrasco, com fácies de difícil distinção, além dos tipos de vegetação

popularmente conhecidos como tabuleiros, matas, lajedos e dunas, todas com elementos transicionais

já mencionados.
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Os cerrados mais típicos podem ser observados na estrada para o Morrão, onde se intercalam

com os campos rupestres. Nesses locais, encontram-se sobre terrenos rochosos, entre areia branca.

São vegetações marcadas pelo predomínio das famílias Vochysiaceae, Ericaceae, Clusiaceae,

Melastomataceae e Myrtaceae, entre tantas outras. Os cerradões ocorrem isoladamente, em áreas

mais íngremes próximo ao Morrão, encostas e declividades, em áreas próximas às nascentes do rio

Salitre, na Fazenda Guariba.

Os campos rupestres, também denominados de refúgios ecológicos montanos, representam

tipo de vegetação constituída por plantas xeromórficas e pode apresentar-se como subformação

gramínio-lenhosa, com estrato graminoso predominante, com os gêneros Aristida, Paspalum e

Trachipogon, ou arbustivo, com predomínio de formas arbustivas de pequeno porte, e herbáceas

das famílias Orchidaceae, Velloziaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, entre outras. Ocorrem geralmente

em altitudes superiores a 1000m, sobre solos associados a afloramentos rochosos. Esses ambientes

de grande beleza, com agrupamentos de plantas formando verdadeiros jardins sobre as rochas,

podem ser observados ao longo da BA-052 (estrada do feijão), nas proximidades do rio Ferro

Doido e, arredores da cidade.

As matas ciliares ou de galerias ocorrem ao longo dos cursos de água, em diferentes condições

climáticas, topográficas e edáficas, em toda a região semiárida nordestina. Dependendo das condições

locais, essas matas podem ser parcialmente decíduas e floristicamente podem apresentar diferentes

espécies nos estratos componentes. Em Morro do Chapéu, podem ser observadas em trechos do

rio Salitre e na nascente, nas partes baixas da Cachoeira do rio Ferro Doido e ao longo do curso do

rio Ventura.  Nessa matas, apesar da forte degradação, ainda é possível encontrar muitas espécies

importantes e pouco amostradas na região, como Commiphora leptophloeos, Protium heptaphyllum

(Burseraceae), Nectandra cuspidata, Ocotea pomaderroides, Ocotea puberula (Lauraceae),

Cedrella fissilis, Trichillia emarginata (Meliaceae), Ficus obtusiuscula, Maclura tinctoria

(Moraceae), além de muitas espécies de Nyctaginaceae, Leguminosae, Rubiaceae e Euphorbiaceae.

As Caatingas encontram-se distribuídas em todo o município, principalmente na parte Oeste,

Norte e Nordeste. As formações mais características de caatingas, apresentam alto grau de

antropização, principalmente pela utilização do solo, pecuária extensiva, extrativismo e retirada de

lenha para carvão. A vegetação mais preservada da caatinga situa-se nas áreas do Parque Estadual

Morro do Chapéu e Gruta dos Brejões. Apesar de serem áreas de preservação, são as áreas menos
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amostradas e algumas espécies apresentam poucos registros de coleta, como Ficus bonijesulapensis

(Moraceae).

O carrasco refere-se a uma vegetação cuja fitofisionomia e a florística podem variar de

acordo com a região. Geralmente, é uma formação de árvores e arbustos xerófilos, com troncos

finos, densamente agrupados, sobre solos pedregosos ou arenosos. O termo é largamente usado

em todo o Nordeste brasileiro.

As Matas Estacionais se caracterizam pela perda parcial da folhagem, num percentual entre

20 a 50% de deciduidade foliar, para as florestas semideciduais e acima de 50% para as florestas

deciduais. Em Morro do Chapéu, essas matas ocorrem ao longo da BA-052, como faixas de

vegetação fragmentada, altamente antropizadas, geralmente cercadas por pastagens ou áreas

cultivadas. Nesse tipo de vegetação são encontradas muitas espécies das famílias Rubiaceae,

Myrtaceae, Nyctaginaceae, Leguminosae, Euphorbiaceae, além de lianas e trepadeiras, como espécies

heliófitas de Convolvulaceae, Bignoniaceae e Leguminosae, que se destacam na paisagem.

Toda essa riqueza vegetacional continua sofrendo forte pressão antrópica, estando altamente

fragmentada, em meio a pastagem e avanço da construção civil. O corte seletivo de espécies ocorre

inclusive em áreas protegidas pela legislação. Medidas urgentes devem ser tomadas para minimizar

os efeitos da degradação e destruição dos hábitats e evitar a perda irreversível da riqueza e diversidade

das espécies presentes nesses fragmentos.
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ACERVO DE IMAGENS

Parque Estadual de Morro do Chapéu, Dunas das Lajes
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ACERVO DE IMAGENS

 Mapa de localização do município de Morro do Chapéu

Fonte:  LOBÃO, J. S., 2006
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PRANCHA 1

A-D. Cachoeira do Ferro Doido •© I. Souza
E. Morrão •© I. Souza
F. Buraco do Duda •© E. Melo

G. Rio Ventura •© E. Melo
H. Fazenda Guariba •© E. Melo
I. Gruta dos Brejões •© F. França
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PRANCHA 2

A. Cerrado – Morrão •© E. Melo
B. Cerradão – proximidades do Morrão •© E. Melo

C-D. Campos Rupestres •© E. Melo
E-F. Matas Ciliares •© E. Melo

G. Caatinga, próximo Rio Ventura  •© E. Melo
H. Caatinga, Parque E. Morro do Chapéu •© E. Melo
I. Carrasco •© E. Melo
J. Matas Estacionais •© E. Melo



25

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

PRANCHA 3

A. Selaginella convoluta •© E. Melo
B. Selaginella muscosa •© E. Melo

C. Anemia dentata •© E. Melo
D. Asplenium otites •© E. Melo

E. Asplenium praemorsum •© E. Melo
F. Nephrolepis biserrata •© E. Melo

G. Lygodium volubile •© E. Melo
H. Lygodium venustum •© E. Melo
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PRANCHA  4

A. Microgramma geminata •© E. Melo
B. Microgramma squamulosa •© E. Melo
C. Microgramma vacciniifolia •© L.P. Matos

D. Pleopeltis hirsutissima •© E. Melo
E. Serpocaulon triseriale •© E. Melo

F. Acrostichum danaeifolium •© E. Melo
G. Pityrogramma calomelanos•© E. Melo
H. Thelypteris interrupta •© E. Melo

I. Thelypteris salzmannii •© E. Melo
J. Podocarpus lambertii •© E. Melo
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PRANCHA 5

A.  Herreria salsaparilha •© E. Melo
B. Echinodorus subalatus •© E. Melo
C. Alstroemeria monticola •© E. Melo
D-E. Habranthus itaobinus•© E. Melo

F. Habranthus sylvaticus •© E. Melo
G-H. Hippeastrum aulicum•© E. Melo
I-J. Hippeastrum stylosum•© E. Melo
K. Zephiranthes cearensis•© E. Melo
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PRANCHA 6

A.  Annona leptopetala •© E. Melo

B. Duguetia fufruraceae •© E. Melo
C. Allamanda puberulla •© A. Rapini
D. Asclepias curassavica •© A. Rapini
E. Aspidosperma pyrifolium •© D. Cardoso

F. Barjonia erecta •© A. Rapini

G. Blepharodon pictum •© D. Cardoso
H. Ditassa capillaris •© A. Rapini
I. Ditassa hastata •© A Rapini
J. Ditassa retusa •© A. Rapini
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PRANCHA 7

A. Ditassa rotundifolia •© A. Rapini
B. Himatanthus bracteauts •© A. Rapini
C. Himatanthus drasticus•© A. Rapini
D. Mandevilla moricandiana •© A. Rapini

E. Mandevilla illustris •© A. Rapini
F. Mandevilla leptophylla •© A. Rapini

G.Mandevilla microphylla •© A. Rapini
H. Mandevilla sancta •© A. Rapini
I. Mandevilla scabra •© A. Rapini
J. Mandevilla tenuifolia •© A. Rapini

K. Matelea ganglinosa •© A. Rapini
L-M. Matelea nigra •© A. Rapini
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PRANCHA 8

A-B. Nephradenia asparagoides •© A. Rapini

C. Oxypetalum erostre •© A. Rapini
D. Oxypetalum harleyi •© A. Rapini
E. Prestonia coalita •© A. Rapini
F. Secondatia floribunda •© A. Rapini

G. Schubertia multiflora •© L.P.Queiroz
H. Skytanthus hancornifolius •© A. Rapini

I-J. Tabernaemontana solanifolia •© A. Rapini
K-L. Temnadenia violacea •© A. Rapini
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PRANCHA 9

A. Anthurium scandens •© I. Andrade
B. Anthurium sp. •© E. Melo
C. Begonia fischeri •© E. Melo
D. Begonia grisea •© E. Melo

E. Begonia petasitifolia •© E. Melo
F. Begonia reniformis•© E. Melo

G. Begonia ruhlandiana •© E. Melo
H. Commiphora leptophloeos •© E. Melo
I. Protum heptaphyllum •© E. Melo
J. Jacaratia corumbensis . © E. Melo

K. Commelina erecta •© E. Melo
L. Drosera montana •© H. Alcântara
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PRANCHA 10

A. Hydrolea spinosa •© E. Melo
B. Juncus micranthus•© E. Melo

C. Krameira bahiana •© E. Melo
D. Krameria tomentosa •© E. Melo
E. Cassytha filiformis•© P.L.R. Moraes
F. Ocotea glomerata •© P.L.R. Moraes

G. Ocotea lancifolia •© P.L.R. Moraes
H. Ocotea notata •© P.L.R. Moraes

I. Ocotea pomaderroides •© P.L.R. Moraes
J. Ocotea velutina •© P.L.R. Moraes
K. Persea fulva •© P.L.R. Moraes
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PRANCHA 11

A. Maranta zingiberina•© E. Melo

B. Ficus obtusiuscula •© E. Melo
C. Maclura tinctoria  •© E. Melo
D. Maclura tinctoria  •© E. Melo

E. Ludwigia octovalvis •© E. Melo

F. Oxalis alstonii •©  E. Melo
G-H. Oxalis divaricata •© J.M.Souza
I. Oxalis frutescens •© E. Melo
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PRANCHA 12

A. Phyllanthus niruri •© E. Melo
B. Plumbago scandens •© E. Melo

C. Coccoloba warmingii •© E. Melo
D. Polygonum ferrugineum •© E. Melo
E. Polygonum hispidum•© E. Melo
F. Polygonum hydropiperoides •© E. Melo

G. Rumex obtusifolius •© E. Melo
H. Ruprechtia apetala •© E. Melo.
I. Portulaca elatior •© E. Melo.
J. Portulaca werdermannii •© E. Melo

K. Talinum triangulare •© E. Melo
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PRANCHA 13

A. Casearia eichleiana •© E. Melo
B. Casearia javitensis  •© E. Melo
C. Sideroxylon obtusifolium •© E. Melo
D. Piriqueta duarteana  •© E. Melo

E. Turnera bahiensis •© E. Melo
F. Turnera chamaedrifolia •© I. SOUZA

G. Turnera diffusa •© K. Coutinho
H. Turnera hermannioides •© E. Melo
I. Piriqueta racemosa •© I. Souza
J. Turnera melochioides •© I. Souza

K. Vochysia thyrsoidea •© E.Melo
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LICÓFITAS E SAMAMBAIAS

Fabiana Regina Nonato, Taís Soares Macedo, Jamile Lima Ferreira &

Leilton Santos Damascena

Chave de identificação para as espécies

1. Lâmina com uma única nervura (microfilo)

2. Plantas homosporadas .......................................................... 1. Lycopodiella alopecuroides

2’. Plantas heterosporadas

3. Ramos formando uma roseta ....................................................... 2. Selaginella convoluta

3’. Ramos não formando uma roseta

4. Microfilos laterais e axilares, com base auriculada, ápice cuneado .................................

................................................................................................................4. Selaginella sp.

4’. Microfilos laterais e axilares, sem base auriculada, ápice agudo....................................

...................................................................................................... 3. Selaginella muscosa

1’. Lâmina com nervura ramificada (megafilo)

5. Plantas aquáticas, flutuantes

6. Lâmina estéril 0,4-0,6 x 0,3-0,4mm, oblonga a ovada, bilobada ...................................

..................................................................................................... 40. Azolla filiculoides

6’. Lâmina estéril 1,9-4,0 x 0,8-1,4cm, alongado-oblonga, levemente lobada no ápice

............................................................................................... 41. Salvinia oblongifolia

5’. Plantas terrestres, rupícolas ou epífitas

7. Soros ausentes

8. Esporângios em pina basal modificada, formando espiga

9. Uma única pina do par basal modificada, lâmina 1-pinada ...........................

........................................................................................... 5. Anemia dentata

9’. O par de pinas basal modificado, lâmina 2-pinada ......................................

...................................................................................... 6. Anemia tomentosa

8’. Esporângios formados sobre lobos marginais das pínulas

10. Pínulas lanceoladas, base lobada ...................... 20. Lygodium venustum

10’. Pínulas lanceoladas, base não lobada  ................ 21. Lygodium volubile
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7’. Soros presentes

11. Soros dispostos em toda a face abaxial da lâmina (acrosticóides)

12. Face abaxial com cera branca ou amarelada, nervuras livres .......

.................................................................39. Pityrogramma calomelanos

12’. Face abaxial sem cera, nervuras areoladas ....................................

................................................................ 3. Acrostichum danaeifolium

11’. Soros terminais ou abaxiais, bem delimitados

13. Soros terminais

14. Lâmina com uma camada de células de espessura

15. Soros com invólucro bivalvar ..............................................

................................................... 16. Hymenophyllum polyanthos

15’. Soros com invólucro tubular .............................................

.......................................................... 17. Trichomanes pilosum

14’. Lâmina com mais de uma camada de células de espessura

16. Soros com um indúsio verdadeiro e um pseudo-indúsio

17. Pinas com lobos livres nos últimos ou penúltimos seg-

mentos ................................. 13. Pteridium arachnoideum

17’. Pinas sem lobos livres nos últimos ou penúltimos seg-

mentos .........................................14. Pteridium caudatum

16’. Soros apenas com pseudo-indúsio

18. Soros arredondados a oblongos

19. Lâmina glabra

20. Lâmina 3-pinado-pinatífida; pínulas deltóides,

margens revolutas ...... 34. Adiantopsis chlorophylla

20’. Lâmina 3-4-pinada; pínulas flabeladas, margens

não revolutas ................... 35. Adiantum raddianum

19’. Lâmina com tricomas curtos ...............................

............................................ 36. Cheilanthes flexuosa

18’. Soros lineares

21. Lâmina pedada .... 37. Doryopteris ornithopus

21’. Lâmina pinada

22. Lâmina 1-2 pinada, oval deltóide a lanceola-

da, pinas com margem crenada .......................

......................................... 38. Pellaea crenata

22’. Lâmina 2-pinado-pinatífida, deltóide, pínu-
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las com com margem inteira .........................

.........................................12. Histiopteris incisa

13’. Soros abaxiais

23. Soros lineares

24. Soros dispostos paralelamente em ambos os lados da nervura

principal, margeando-a ...................... 11. Blechnum serrulatum

24’. Soros dispostos obliquamente sobre as nervuras

25. Lâmina 1-pinado-pinatífida, pinas lobadas ou completa-

mente pinadas na base ....................9. Asplenium praemorsum

25’. Lâmina 1-pinada, pinas com morfologia diversa

26. Pinas dimidiadas, glabras ................ 8. Asplenium otites

26’. Pinas não dimidiadas, com escamas

27. Pinas pecioladas, inteiras a pinatífidas, oblongas, auri-

culadas acroscopicamente ............ 7. Asplenium auritum

27’. Pinas sésseis, lobadas, desigualmente deltóides, não

auriculadas ................................ 10. Asplenium pumilum

23’. Soros arredondados a oblongos

28. Indúsio presente

29. Lâmina 1-pinada, indúsio glabro

30. Lâmina e raque cobertas por escamas filiformes, indúsio

reniforme ................................... 18. Nephrolepis biserrata

30’. Lâmina e raque glabras, indúsio lunulado ...................

.................................................... 19. Nephrolepis pendula

29’. Lâmina 1-pinado-pinatífida, indúsio com tricomas

31. Pinas com tricomas aciculares em ambas as faces .....

................................................ 42. Thelypteris hispidula

31’. Pinas glabras ou pubescentes na face adaxial, com

tricomas glandulares na face abaxial ..............................

.............................................. 43. Thelypteris interrupta

28’. Indúsio ausente

32. Lâmina inteira

33. Frondes dimórficas

34. Lâmina estéril lanceolada .............................................

.......................................... 25. Microgramma squamulosa

34’. Lâmina estéril cordiforme ...........................................
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.......................................... 26. Microgramma vacciniifolia

33’. Frondes monomórficas

35. Caule curto-reptante ................................................

................................. 22. Campyloneurum angustifolium

35’. Caule longo-reptante

36. Lâmina glabra, soros com paráfises ......................

 ...................................... 24. Microgramma geminata

36’. Lâmina com escamas, soros sem paráfises ..........

.......................................... 30. Pleopeltis macrocarpa

32’. Lâmina dividida

37. Lâmina pseudodicotomicamente dividida ............

....................................... 15. Dicranopteris flexuosa

37’. Lâmina pinada, pinatissecta ou pinatífida

38. Nervuras livres, simples ou furcadas

39. Segmento fértil portando apenas um soro ....

................................... 23. Lellingeria schenckii

39’. Segmento fértil portando vários soros .........

............................................ 27. Pecluma pilosa

38’. Nervuras areoladas ou anastomosadas

40. Nervuras anastomosadas, as transversais

produzindo nervuras excurrentes, soros oblon-

gos ...................... 44. Thelypteris salzmannii

40’. Nervuras areoladas, soros arredondados

41. Aréolas com duas vênulas inclusas .......

......................... 28. Phlebodium areolatum

41’. Aréolas com uma vênula inclusa

42. Lâmina densamente coberta por esca-

mas ............... 29. Pleopeltis hirsutissima

42’. Lâmina glabra

43. Lâmina pinatífida ..........................

...................31. Serpocaulon catharinae

43’. Lâmina pinada .............................

...................32. Serpocaulon triseriale
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LYCOPODIACEAE

LYCOPODIACEAE

1. Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill, Amer. Fern J. 71: 97. 1981.

Plantas terrestres, caule ou ramo primário longo-reptante, com ramos secundários

inseridos dorsalmente, glabro, verde a castanho; ramos secundários 8-15mm, incluindo microfilos,

simples ou não ramificados, eretos, glabros, com estróbilo no ápice, séssil, ereto. Microfilos 4-

6 x 0,5-1mm, linear-lanceolados, margem inteira a denticulada, verticilados, ascendentes,

papiráceos, verdes a castanhos. Esporofilos monomórficos, em 10 ou mais fileiras, linear-

lanceolados, ápice longo-acuminado, imbricados, ascendentes, papiráceos; esporângios curto-

pedicelados, únicos, na axila do esporofilo, deiscência 2-valvar, valvas diferentes; esporos triletes,

aclorofilados; homosporada.

A espécie distingue-se na região pelos ramos primários prostados e ramos secundários

eretos, não ramificados, encerrando estróbilos sésseis. Ocorre na América do Norte (Leste dos

Estados Unidos e Sul do México), América Central e América do Sul (Colômbia, Venezuela, Equador,

Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Brasil). No Brasil está presente nos seguintes estados: Roraima,

Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (ØLLGAARD & WINDISCH,

1987; WINDISCH & RAMOS, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º38’S, 41°02’W, 900m, 2/

III/1977, Harley 19261 (HRB).

SELAGINELLACEAE

2. Selaginella convoluta (Arn.) Spring, Fl. Bras. 1(2): 131. 1840.

Prancha 3A

Plantas rupícolas, caule ou ramo primário ereto, curto, não articulado, com dois estelos,

rizóforos ventrais, dispostos na base do caule, glabro, castanho-escuro; ramos 2,5-4mm, incluindo

microfilos, 1-2-pinados, sésseis, formando uma roseta, enrolados quando secos. Microfilos

coriáceos, os laterais 1,5-2 x 1-2mm, imbricados, assimétricos, cílios curtos na base acroscópica,

ápice agudo, verde-escuros dorsalmente, esbranquiçados ventralmente, borda esbranquiçada no

lado acroscópico, castanho-escuros quando velhos, microfilos axilares 1,5-3 x 1-1,5mm,

assimétricos, cílios curtos em direção à base, ápice agudo, margem esbranquiçada, microfilos
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SELAGINELLACEAE

dorsais 1-2 x 0,6-1,5mm, assimétricos, cílios curtos na base, ápice curto-aristado, margem

esbranquiçada. Esporofilos monomórficos, em 4 fileiras, margens denticuladas, esbranquiçadas,

cílios curtos em direção à base, ápice acuminado; esporângios curto-pedicelados, simples, na

axila do esporofilo; esporos triletes, aclorofilados; heterosporada, megásporos brancos,

micrósporos alaranjados.

Distingui-se das outras espécies do gênero, que ocorrem na região, pelo hábito em roseta,

margens dos microfilos laterais esbranquiçadas no lado acroscópico e ramos enrolados quando

secos. Pode ser encontrada formando densas populações sobre rochas, associadas a indivíduos de

Anemia Sw. A espécie ocorre na América do Norte (México), América Central (Guatemala, Cuba

e Hispaniola) e América do Sul (Venezuela, Guianas, Colômbia, Bolívia, Argentina e Brasil: Piauí,

Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São

Paulo) (HIRAI & PRADO, 2000; HIRAI, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°20’25"S, 41°21’19"W, 783m,

1/XII/2006, França 5558 (HUEFS); 27/VI/1996, Harley et al. PCD 3123 (ALCB, HUEFS);

11°26’24"S, 41°11’49"W, 1045m, 9/IX/2007, Melo 5087 (HUEFS).

3. Selaginella muscosa Spring, Fl. Bras. 1(2): 120. 1840.

Prancha 3B

Plantas rupícolas, caule ou ramo primário prostrado, não articulado, com um estelo, rizóforos

ventrais ao longo do caule, glabro, claro, amarelado; ramos 3-5mm, incluindo os microfilos, 2-3-

pinados, sésseis, não enrolados quando secos. Microfilos membranáceos, os laterais 1,3-2,2 x 0,6-

1,1mm, ovais, margens serreadas, ápice agudo, verdes, microfilos axilares 1-1,5 x 1,0-1,3mm,

ovais a oblongos, margens serreadas, ápice agudo, verdes, microfilos dorsais 0,5-1 x 0,3-0,6mm,

ovais, margens serreadas, ápice aristado, verdes, mais claros nas margens. Esporofilos dimórficos,

em 4 fileiras, margens serreadas, os dorsais maiores, os ventrais menores, ápice acuminado;

esporângios curto-pedicelados, simples, na axila do esporofilo; esporos triletes, aclorofilados;

heterosporada, megásporos brancos, micrósporos alaranjados.

Diferencia-se pelos microfilos verdes, membranáceos, ovais, os laterais e axilares com ápice

agudo. A espécie ocorre na América do Sul (Venezuela, Tobago, Trinidad, Colômbia, Guiana,

Peru, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil: Ceará, Amazonas, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio

de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) (HIRAI & PRADO, 2000;

HIRAI, 2010).
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SELAGINELLACEAE

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°34’17"S, 41°9’47"W, 160m,

7/IX/2006, Ferreira et al. 45 (HUEFS); 11°34’14"S, 41º9’50"W, 1050m, 7/IX/2006, Ferreira et al.

60 (HUEFS).

4. Selaginella sp.

Plantas rupícolas, caule ou ramo primário prostrado, não articulado, com um estelo, rizóforos

ventrais ao longo do caule, glabro, amarelado; ramos 3-4mm, incluindo os microfilos, 1-2-pinados,

sésseis, não enrolados quando secos. Microfilos membranáceos, os laterais 1,5-3 x 1-1,1mm, ovais,

base auriculada, margens serreadas, ápice cuneado, verdes a paleáceos, microfilos axilares 1-1,5 x

1-1,3mm, ovais a oblongos, margem auriculada, margens serreadas, ápice cuneado, verdes a

paleáceos, microfilos dorsais 0,5-1 x 0,3-0,6mm, ovais, margens serreadas, ápice aristado, verdes,

mais claros nas margens. Esporofilos dimórficos, em 4 fileiras, margens serreadas, os dorsais maiores

e mais estreitos, os ventrais menores, ápice acuminado; esporângios curto-pedicelados, simples, na

axila do esporofilo; esporos triletes, aclorofilados; heterosporada, megásporos brancos, micrósporos

alaranjados.

Assemelha-se às espécies do grupo de Selaginella muscosa, diferindo desta pelos microfilos

verdes a paleáceos, os laterais e axilares com base auriculada, ápice cuneado.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°26’24"S, 41°11’49"W,

1160m, 7/IX/2007, Melo 5019 (ALCB, HUEFS).

ANEMIACEAE

5. Anemia dentata Gardner ex Field & Gardner, Sert. Pl. ad. t. 70. 1844.

Prancha 3C

Plantas terrestres ou rupícolas, caule subereto a ereto, com escamas, lineares, castanhas.

Frondes dimórficas, fasciculadas, as estéreis 3,5-11cm, as férteis 7-28cm; estípite 0,1-3,4 x

0,05-0,1cm, castanho-escuro, achatado, sulcado, com tricomas; lâmina 2,8-5,1 x 1-2cm,

lanceada ou espatulada, 1-pinada, com tricomas, cartácea, a fértil 0,7-5,1 x 0,1-3,2cm,

geralmente ereta, lanceolada, pinada, com uma única pina do par basal modificada em

esporangióforo, pubescente; raque castanha, sulcada, sem gemas prolíferas, com tricomas;

pinas 4-11 pares, 0,5-1,5 x 0,2-0,7cm, sésseis, não articuladas, oblanceoladas, margem crenada

a crenado-denteada, com tricomas; nervuras livres, 2-5 furcadas. Soros ausentes, esporângios
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reunidos sobre os últimos segmentos das pinas férteis (esporangióforos), formando espiga;

esporângios sésseis, anel subapical não interrompido, glabros; esporos triletes, aclorofilados;

homosporada; indúsio ausente.

A espécie pode ser facilmente distinguida na área de estudo, principalmente por apresentar

a lâmina 1-pinada e pela presença de uma única pina basal modificada em esporangióforo, ao invés

do par de pinas, como ocorre na maioria das espécies do gênero.A espécie é endêmica do Brasil:

Alagoas, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais (FERREIRA, 2009).

Material examinado: BRASIL, Bahia, Morro do Chapéu, 11º33’S, 41º09’W, 4/IV/2004,

Guedes 11003 (ALCB); 11º26’24"S, 41º11’49"W, 1160m, 09/IX/2007, Melo 5082 (HUEFS);

11°41’S, 41°1’W, 08/VIII/2003, Nascimento et al. 36 (HUEFS); 11°40’54"S, 41°0’59"W, 724m,

27/VI/1996, Harley et al. PCD 3122 (ALCB, HRB, HUEFS); 11º40’24"S, 41º 00’41"W, 24/V/

2008, Roque 1803 (ALCB).

6. Anemia tomentosa (Savigny) Sw., Syn. Fil. 157. 1806.

Plantas terrestres, caule curto-reptante a subereto, com tricomas, ciliformes, alaranjados.

Frondes dimórficas, espaçadas, as estéreis 10-22,5cm, as férteis 12-36,5cm; estípite 7-11,5 x 0,1-

0,3cm, castanho, anguloso, sulcado, tomentoso; lâmina 5-10 x 4,5-8,0cm, deltóide, 2-pinado a 2-

pinado-pinatífida, tomentosa, cartácea a subcoriácea, lâmina fértil 6-11,5cm x 0,7-1cm, geralmente

ereta, deltóide, 2-pinado a 2-pinado-pinatífida, o par de pinas basal modificado em esporangióforo,

tomentosa; raque castanha, sulcada, sem gemas prolíferas, pubescente; pinas 4-8 pares, 2,5-4 x

0,5-1cm, sésseis a curto-peciolodas, não articuladas, lanceoladas a deltóides; nervuras livres, 1-3

bifurcadas. Soros ausentes, esporângios reunidos sobre os últimos segmentos das pinas férteis

(esporangióforos), formando espiga; esporângios sésseis, anel subapical não interrompido, glabros;

esporos triletes, aclorofilados; homosporada; indúsio ausente.

 A espécie distingui-se das outras do gênero que ocorrem na área de estudo por

apresentar a lâmina 2-pinada a 2-pinado-pinatífida e o par de pinas basais modificado em

esporangióforo. A espécie pode ser encontrada na América do Norte (México), América Central

e América do Sul (até a Argentina e Brasil: Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia, Mato Grosso,

Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina)

(FERREIRA, 2009).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º40’39"S, 41º 00’50"W, 9/

XII/2006, Guedes 12936 (ALCB).
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ASPLENIACEAE

7. Asplenium auritum Sw., Prodr.: 130. 1788.

Plantas epífitas, caule ereto, com escamas clatradas, lanceoladas, castanho-escuras. Frondes

80cm, monomórficas, fasciculadas; estípite 22-30 x 0,05-0,1cm, castanho-escuro a negro, cilíndrico

a levemente achatado, sulcado adaxialmente, com escamas lineares; lâmina 50-58 x 5-10cm, deltóide

a lanceolada, 1-pinada, face abaxial com tricomas septados, coriácea; raque castanha, sulcada

adaxialmente, sem gemas prolíferas, com tricomas esparsos e escamas lineares; pinas 10-19 pares,

3-7 x 0,5-1cm, pecioladas, não articuladas, inteiras a pinatífidas, oblongas, auriculadas

acroscopicamente, margem dos segmentos inteira a levemente serreada, com escamas lineares na

base; nervuras livres, 1-2-furcadas. Soros elípticos, abaxiais, sem paráfises; esporângios pedicelados,

com uma única fileira de células, anel longitudinal interrompido, glabros; esporos monoletes,

aclorofilados; homosporada; indúsio presente, linear, glabro, coriáceo, hialino.

A espécie ocorre na África, América do Norte (Estados Unidos e México), América Central

e América do Sul (Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Equador, Peru, Bolívia,

Paraguai, Argentina e Brasil: Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Amapá, Para, Ceará,

Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais,

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina) (SYLVESTRE, 2001).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 19/IV/2008, Melo et al. 5636

(HUEFS).

8. Asplenium otites Link, Hort. Berol. 2: 60. 1833.

Prancha 3D

 Plantas terrestres, caule ereto, densamente coberto por escamas clatradas, deltóide-alongadas,

escuras, com margem mais clara. Frondes 15-30cm, monomórficas, fasciculadas; estípite 5-10 x

0,05-0,1cm, verde a castanho-escuro, cilíndrico, sulcado adaxialmente, coberto por escamas linear-

lanceoladas; lâmina 10-20 x 2-4cm, lanceolada, 1-pinada, glabra adaxialmente, com tricomas na face

abaxial, membranácea; raque verde a castanha-escura, sulcada adaxialmente, sem gemas prolíferas,

com escamas linear-filiformes, esparsas; pinas 10-17 pares, 1-2 x 0,5-1cm, curtamente pecioladas,

não articuladas, dimidiadas, base assimétrica, ápice obtuso, margem denteada na porção apical e

acroscópica, glabras; nervuras livres, 2-furcadas. Soros lineares, abaxiais, sem paráfises; esporângios

pedicelados, com uma única fileira de células, anel longitudinal interrompido, glabros; esporos

monoletes, aclorofilados; homosporada; indúsio presente, linear, glabro, membranáceo, castanho.

ASPLENIACEAE
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A espécie pode ser encontrada crescendo em afloramento de calcário na região, e se estende

desde América Central até América do Sul (Colômbia, Venezuela, Paraguai e Brasil: Mato Grosso,

Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná)

(SYLVESTRE, 2001).

Material examinado: BRASIL, Bahia, Morro do Chapéu, 11°38’45"S, 41°16’14"W, 18/

IV/2008, Melo et al. 5581 (HUEFS).

9. Asplenium praemorsum Sw., Prodr.: 130. 1788.

Prancha 3E

Plantas rupícolas ou epífitas, caule ereto ou decumbente, densamente coberto por escamas

clatradas, linear a filiformes, castanho-escuras a pretas, com uma fina margem castanho-escura.

Frondes 7-43cm, monomórficas, fasciculadas; estípite 3-18 x 0,05-0,15mm, castanho-escuro a

negro, cilíndrico a levemente achatado, sulcado, densamente coberto por escamas clatradas na

base; lâmina 3-27 x 1,6-7cm, lanceolada, 1-pinado-pinatífida, com escamas caducas, cartácea;

raque marrom-escura, sulcada adaxialmente, sem gemas prolíferas, moderadamente a

conspicuamente escamosa como o pecíolo. Pinas 4-18 pares, 2-5 x 0,8-2cm, sésseis ou curtamente

pecioladas, não articuladas, profundamente lobadas ou completamente pinada na base, os segmentos

obovados a cuneiformes, muitas vezes com ápice lacerado, com escamas filiformes na face abaxial;

nervuras livres, 2-3 bifurcadas. Soros lineares, abaxiais, sem paráfises; esporângios pedicelados,

com uma única fileira de células, anel longitudinal interrompido, glabros; esporos monoletes,

aclorofilados; homosporada; indúsio presente, linear, glabro, membranáceo, hialino.

A espécie é distinguida das outras do gênero, que ocorrem na região de Morro do Chapéu,

principalmente pelo pecíolo e raque escamosos e pela lâmina 1-pinado-pinatífida e profundamente

lobada. A espécie pode ser encontrada em microambientes úmidos dentro da vegetação árida da

região, com ocorrência no Oeste da Índia, Ilhas Galápagos, América do Norte (México), América

Central e América do Sul (Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina e Brasil: Ceará, Pernambuco,

Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São

Paulo e Santa Catarina) (SYLVESTRE, 2001).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°22’51"S, 41°14’6"W, 1127m,

13/X/2006, Melo et al. 4498 (HUEFS); 11°26’14"S, 41°11’38"W, 390m, 12/X/2007, Melo et al.

5202 (HUEFS); 11°26’24"S, 41°11’49"W, 1160m, 7/9/2007, Melo et al. 5016 (HUEFS);

11°35’63"S, 41°12’8"W, 1025m, 8/IX/2007, Melo et al. 5049 (HUEFS); 11°35’3"S, 41°11’31"W,

1144m, 5/VIII/2001, Nonato 978 (HUEFS).
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10. Asplenium pumilum Sw., Prodr.: 129. 1788.

Plantas terrestres ou rupícolas, caule ereto, com escamas filiformes, clatradas, castanho-

escuras. Frondes 6-12cm, monomórficas, fasciculadas; estípite 2,5-6,5 x 0,4-0,7mm, verde, cilíndrico

a levemente achatado, sulcado abaxialmente, com escamas e tricomas incolores septados; lâmina

3,5-6 x 3,5-5cm, lanceolada a deltóide, 1-pinada, com tricomas iguais aos do pecíolo, cartácea;

raque verde, não sulcada, alada, sem gemas prolíferas, com tricomas septados; pinas 2-3 pares, 1-

4 x 0,6-2,1cm, sésseis, não articuladas, desigualmente deltóides, margens crenadas ou lobadas,

lobos ovados ou oblongos, mais desenvolvidos basioscopicamente, com tricomas septados; nervuras

livres, 1-2 furcadas. Soros lineares, abaxiais, sem paráfises; esporângios pedicelados, com uma

única fileira de células, anel longitudinal interrompido, glabros; esporos monoletes, aclorofilados;

homosporada; indúsio presente, linear, glabro, membanáceo, amarelo ou esbranquiçado.

Distingui-se, na região, pelo pecíolo sulcado abaxialmente, pela presença de tricomas

incolores septados no pecíolo, lâmina e raque, bem como pela lâmina 1-pinada com pinas de margens

crenadas a lobadas. Ocorre frequentemente sobre rochas e solo secos, em locais de acúmulo de

material orgânico, estando associada à vegetação árida da Caatinga.A espécie é encontrada na

África, Oeste das Índias, América do Norte (Sul da Flórida e México), América Central e América

do Sul (Venezuela, Colômbia, Argentina e Brasil: Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Mato Grosso,

Minas Gerais e São Paulo) (SYLVESTRE, 2001).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 8/VIII/2003, Nascimento et al.

52 (HUEFS).

BLECHNACEAE

11. Blechnum serrulatum Rich., Actes Soc. Hist. Nat. Paris 1: 114. 1792.

Plantas terrestres, caule longo-reptante, com escamas, lanceoladas, margem inteira, castanhas

no ápice. Frondes 20-55cm, monomórficas, espaçadas; estípite 8,6-4,3 x 0,1-0,3cm, castanho-

escuro, levemente achatado, não sulcado, com escamas na base semelhantes às do caule; lâmina

15-39 x 7-20cm, oblonga a lanceolada, 1-pinada, glabra, cartácea a coriácea; raque castanha, sulcada

adaxialmente, sem gemas prolíferas, glabra ou com escamas amorfas; pinas 13-28 pares, 2,9-14,9

x 0,4-1,2cm, sésseis, articuladas à raque, lineares ou linear-oblongas, pina terminal conforme, margem

serreada, com escamas na costa abaxial, oval-acuminadas ou deltóides; nervuras livres, simples ou

1-2 furcadas. Soros lineares, abaxiais, em ambos os lados da costa ou nervuras?, sem paráfises;

ASPLENIACEAE
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esporângios pedicelados, com duas fileiras de células, anel longitudinal interrompido, glabros; esporos

monoletes, aclorofilados; homosporada; indúsio presente, linear, aberto em direção à costa, glabro,

membranáceo, alvacento.

A espécie caracteriza-se pelas pinas articuladas a raque, sendo a única espécie do gênero no

neotrópico com tal característica, pelas margens das pinas serreadas e escamas costais abaxiais

oval-acuminadas ou deltóides. Segundo Moran (1995) em regiões com estações secas bem definidas

as pinas tendem a cair, deixando a raque desnuda.

A espécie ocorre na Malásia, Nova Caledônia, Austrália e América do Norte (Sul da Flórida

e Sul do México) América Central e América do Sul (Colômbia, Venezuela, Guianas, Equador,

Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil: Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Piauí, Paraíba,

Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo,

Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) (DITTRICH, 2005).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°28’39,9"S, 41°0’54,1"W,

5/III/2008, Bastos 153 (HUEFS); 11°35’3"S, 41°5’31"W, 925m, 27/VIII/2006, França & Lima

5523 (HUEFS); 11°36’55"S, 41°1’15"W, 915m, 1/V/1999, França et. al. 2800 (HUEFS); 11°35’S,

41°12’W, 11/IX/2002, Gross 4 (HUEFS); 11°41’4"S, 41°1’38"W, 820m, 8/VIII/2003, Nascimento

et al. 44 (HUEFS).

DENNSTAEDTIACEAE

12. Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm., Hist. Fil.: 295. 1875.

Plantas terrestres, caule longo-reptante, com escamas clatradas, castanho-escuras. Frondes

28cm, monomórficas, espaçadas; estípite 8-11,5 x 0,2-0,3cm, negro, cilíndrico, não sulcado, glabro;

lâmina 15-20 x 12,5-14cm, deltóide, 2-pinado-pinatífida, glabra, papirácea a subcoriácea; raque

castanha, não sulcada, sem gemas prolíferas, glabra; pinas 3-8 pares, 4,5-7 x 1-4cm, sésseis, não

articuladas, deltóides, glabras; nervuras areoladas, sem nervuras inclusas. Soros lineares, ao longo

das margens dos segmentos, com paráfises; esporângios pedicelados, com 1-3 fileiras de células,

anel vertical interrompido, glabros; esporos monoletes, aclorofilados; homosporada; indúsio

verdadeiro ausente, pseudo-indúsio formado pela margem revoluta dos segmentos, abertura voltada

para dentro, linear, glabro, membranáceo, hialino.

A espécie distingue-se pela lâmina glabra, com nervuras areoladas e pelos soros lineares

BLECHNACEAE
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com falso indúsio formado pela margem revoluta dos segmentos. Ocorre na África, Sudeste da

Ásia, Nova Zelândia, Tasmânia, Bacia do Pacífico, América do Norte, América Central e América

do Sul (Brasil: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul) (MICKEL & SMITH 2004; SCHWARTSBURD, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°26’24"S, 41°11’49"W,

1160m, 07/IX/2007, Melo et al. 5018 (ALCB, HUEFS).

13. Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon, J. Wash. Acad. Sci. 14: 89. 1924.

Plantas terrestres, caule reptante, com tricomas setiformes, castanhos. Frondes 1m,

monomórficas, espaçadas, eretas a escandentes; estípite castanho-claro, 30-40 x 0,05 -0,1cm,

cilíndrico, sulcado adaxialmente, com gemas na base, tricomas eretos na base; lâmina 50-60 x 30-

60cm, deltóide a oblongo-deltóide, 2-3-pinado-pinatífida, com tricomas eretos e alvacentos

principalmente na face abaxial, coriácea; raque castanho-clara, sulcada adaxialmente, sem gemas

prolíferas, glabra; pinas 15-28 pares, 15-50 x 10-20cm, pecioladas, não articuladas, lanceoladas,

pina terminal conforme, margem sempre revoluta, presença de lobos livres nos últimos ou penúltimos

segmentos, com tricomas; nervuras livres, simples ou furcadas, proeminentes na face abaxial. Soros

contínuos, marginais, interrompidos no sinus, sem paráfises; esporângios pedicelados, com 1-3

fileiras de células, anel longitudinal interrompido, glabros; esporos triletes, aclorofilados;

homosporada; indúsio presente, rudimentar, duplo, o adaxial formado pela margem recurvada, o

abaxial abrindo-se em direção à margem da pina ou pínula, glabro, membranáceo, hialino.

Distingui-se da outra espécie do gênero, que ocorre na área de estudo, principalmente pela

presença de lobos livres nos últimos ou penúltimos segmentos das pinas. As espécies de Pteridium

Gled. ex Scop. possuem uma alta capacidade prolífera por meio de ramificações do caule subterrâneo,

podendo originar grandes populações nos locais de ocorrência.

A espécie ocorre na América do Norte (México), América Central e América do Sul até o

Uruguai. No Brasil: Pará, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Distrito Federal, Mato

Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul (MICKEL & SMITH 2004; SCHWARTSBURD, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’S, 41°12’W, 5/V/2007,

Ferreira 81 (HUEFS); 11º35’28"S, 41º12’27"W, 15/III/2008, Guedes 14217 (ALCB); 11°26’24"S,

41°11’49"W, 1160m, 7/IX/2007, Melo et al. 5048 (HUEFS).

DENNSTAEDTIACEAE
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14. Pteridium caudatum (L.) Maxon, Proc. U.S. Natl. Mus. 23(1226): 631. 1901.

Plantas terrestres; caule reptante, com tricomas, castanhos. Frondes 1m, monomórficas,

espaçadas, eretas a escandentes; estípite castanho-claro, 25-30 x 0,5-1cm, cilíndrico, sulcado

adaxialmente, com gemas na base, tricomas eretos na base; lâmina 70-75 x 30-60cm, deltóide a

oblongo-deltóide, 2-3-pinado-pinatífida, com tricomas alvacentos na face abaxial, coriácea; raque

castanho-clara, sulcada adaxialmente, sem gemas prolíferas, glabra; pinas 15-20 pares, 5-20 x 2-

20cm, pecioladas, não articuladas, lanceoladas, pina terminal conforme, margem sempre revoluta,

lobos livres ausentes nos segmentos, glabra a esparsamente pilosas abaxialmente; nervuras livres,

simples ou furcadas, proeminentes na face abaxial. Soros contínuos, marginais, interrompidos no

sinus, sem paráfises; esporângios pedicelados, com 1-3 fileiras de células, anel longitudinal

interrompido, glabros; esporos triletes, aclorofilados; homosporada; indúsio presente, rudimentar,

duplo, o adaxial formado pela margem recurvada, o abaxial abrindo-se em direção a margem da

pina ou pínula, glabro, membranáceo, hialino.

A espécie ocorre na Índia, América do Norte (México), América Central e América do Sul

(Venezuela, Colômbia ao Peru e Brasil: Amazonas, Acre, Rondônia e Bahia) (TRYON & STOLZE,

1989; SCHWARTSBURD, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°26’24"S, 41°11’39"W,

1073m, 4/V/2007, França et al. 5667 (HUEFS).

GLEICHENIACEAE

15. Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw., Bull. Torrey Bot. Club 34(5): 254. 1907.

Plantas terrestres; caule longo-reptante, coberto por tricomas, septados, castanho- escuros.

Frondes 20-25cm, monomórficas, distantes entre si; estípite 8,5-10 x 0,2-0,3cm, castanho-claro,

cilíndrico, não sulcado, glabrescente; lâmina 10-14 x 7-12,5cm, pseudodicotomicamente ramificada,

com pares de pinas opostas, glabra, coriácea; raque castanho-clara, não sulcada, com gemas

revestidas por tricomas; pinas 2 pares, 3,5-14 x 1-2cm, pecioladas, não articuladas, 1-2 furcadas

com um par de pinas acessórias na base, glabras; nervuras livres, furcadas. Soros arredondados,

abaxiais, com paráfises; esporângios sésseis, anel oblíquo não interrompido, glabros; esporos triletes,

aclorofilados; homosporada; indúsio ausente.

A espécie é encontrada na América do Norte (Sudeste dos Estados Unidos e Sul do México),

América Central e América do Sul (Colômbia, Venezuela, Guianas, Suriname, Equador, Peru,

GLEICHENIACEAE
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Bolívia, Paraguai e Brasil: Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal,

Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

e Rio Grande do Sul) (ØSTERGAARD ANDERSEN & ØLLGAARD, 2001; MATOS, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’63"S, 41°12’8"W, 1025m,

08/IX/2007, Melo 5067 (HUEFS).

HYMENOPHYLLACEAE

16. Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw., J. Bot. (Schrader) 1800(2): 102. 1801.

Plantas epífitas, rupícolas ou saxícolas; caule longo-reptante, com tricomas simples, ferrugíneos.

Frondes 2,5-5cm, monomórficas, espaçadas; estípite 0,9-2,5 x 0,05-0,1mm, castanho-ferrugíneo,

alado, ala decorrente, presente em toda extensão do pecíolo, não sulcado, glabrescente ou com

tricomas simples; lâmina 1-3,5 x 1-2,5cm, ovada a lanceolada ou deltóide, 2-3-4-pinado-pinatífida,

com uma camada de células de espessura, glabra, membranácea; raque castanho-escura, não sulcada,

alada, sem gemas prolíferas, glabra; pinas 3-8 pares, 3-10 x 2-4mm, sésseis, não articuladas, ovadas,

inequilaterais, espaçadas, margem inteira, glabras; nervuras livres, pinadas. Soros cilíndricos a

fusiformes, terminais, originados do receptáculo, incluídos no invólucro ou indúsio, sem paráfises;

esporângios sésseis, sobre o receptáculo, com anel oblíquo não interrompido, glabros; esporos

triletes, clorofilados; homosporada; indúsio presente, bivalvar, ovóide a elíptico, imerso no tecido

do segmento, glabro, membranáceo, verde.

Caracteriza-se pela lâmina glabra, margem dos segmentos inteira e invólucro com morfologia

ovada. Segundo Nonato (2004), a espécie é polimórfica, com uma grande quantidade de sinônimos

e variedades descritas, sendo amplamente distribuída nas regiões tropicais do mundo. Pode ser

encontrada em afloramento rochoso na região, sobre musgos, epifitando árvores ou ainda sobre

troncos caídos.

A espécie tem ocorrência para o Velho Mundo, América Central e América do Sul (Guianas,

Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil: Roraima, Amapá,

Amazonas, Pará, Acre, Mato Grosso, Goiás, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) (NONATO, 2004).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 16/VI/1981, Boom & Mori

1252 (CEPEC); 11°35’S, 41°12’26"W, 1304m, 4/IV/2005, Correia et al. 122 (HUEFS); 11°35’3"S,

41°11’31"W, 1144m, 5/VIII/2001, Nonato et al. 981 (HUEFS); 11°35’3"S, 41°11’31"W, 1144m,

5/VIII/2001, Nonato et al. 987 (ALCB, HUEFS).

GLEICHENIACEAE
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17. Trichomanes pilosum Raddi, Opusc. Sci. 3: 296. 1819.

Plantas rupícolas; caule reptante a ascendente, com tricomas septados, castanhos. Frondes

3-12cm, monomórficas, cespitosas; estípite 0,3-1 x 0,05-0,1cm, castanho-escuro, achatado, não

sulcado, com septados; lâmina 2,5-10,5 x 1,5-4cm, ovado-lanceolada a lanceolada, pinatissecta a

pinatífida, com tricomas, membranácea; raque castanho-escura, não sulcada, alada, sem gemas

prolíferas, com tricomas; pinas 6-18 pares, 1-2 x 0,03-0,05cm, sésseis, não articuladas, oblongas,

com ápice arredondado, margem crispada, reduzidas na base, com tricomas alvacentos; nervuras

livres, 2-furcadas. Soros cônicos, terminais, incluídos no invólucro ou indúsio, sem paráfises;

esporângios sésseis, com anel oblíquo não interrompido, glabro; esporos triletes, clorofilados;

homosporada; indúsio presente, tubular, cilíndrico, imerso no tecido do segmento, com tricomas,

membranáceo, verde.

A espécie ocorre na Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil: Mato Grosso, Mato

Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (NONATO, 2004).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°37’32"S, 40°59’53"W, 883m,

05/X/2007, Queiroz et al. 13139 (HUEFS).

LOMARIOPSIDACEAE

18. Nephrolepis biserrata (Sw.) Schotto., Gen. Fil. pl. 3.: 1834.

Prancha 3F

Plantas epífitas; caule ereto, com escamas lanceoladas, castanho-escuras, margem mais

clara. Frondes 12-16cm, monomórficas, agrupadas; estípite 1,8-3 x 0,7-0,1cm, castanho,

cilíndrico, levemente sulcado no lado adaxial, com escamas; lâmina 10,3-13 x 2,9-4,1cm, linear-

lanceolada a lanceolada, 1-pinada, conspicuamente coberta por escamas filiformes na face

abaxial, moderadamente na face adaxial, cartácea; raque castanha, sulcada adaxialmente, sem

gemas prolíferas, densamente coberta por escamas filiformes; pinas 15-18 pares, 2,5-2,9 x

0,3-0,7cm, sésseis, articuladas à raque, lanceoladas, margens serreadas a crenadas, lado

acroscópico com aurícula podendo sobrepor a raque, escamas filiformes e tricomas septados

na face adaxial da costa, face abaxial coberta por escamas fimbriadas e tricomas; nervuras

livres, 1-3-furcadas, ápice espessado com hidatódios. Soros arredondados, abaxiais, na

extremidade das nervuras, sem paráfises; esporângios pedicelados, com duas fileiras de células,

anel longitudinal interrompido, glabros; esporos monoletes, aclorofilados; homosporada; indúsio

LOMARIOPSIDACEAE
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presente, reniforme, esporângios maduros saindo por todos os lados, glabro, membranáceo,

castanho.

Nephrolepis biserrata pode ser distinguida pela presença de tricomas e escamas filiformes

em ambas as faces da costa, pelos soros arredondados com indúsio reniforme e esporângios maduros

saindo por todos os lados.

A espécie tem ocorrência para o Velho Mundo, América do Norte, América Central e América

do Sul. Brasil: Amazonas, Amapá, Pará, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais,

Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa

Catarina (HOVENKAMP & MIYAMOTO, 2005; BARROS et al., 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°41’4"S, 41°1’38"W, 420m,

8/VIII/2003, Nascimento et al. 29 (HUEFS).

19. Nephrolepis pendula (Raddi) J.Sm., J. Bot. (Hooker) 4: 197. 1841.

Plantas terrestres; caule ereto, com escamas esparsas, bicolores mais escuras no centro.

Frondes 1,5m, monomórficas, agrupadas; estípite 30-40 x 0,05-0,1cm, castanho-escuro, cilíndrico,

não sulcado, com tricomas na base, castanho; lâmina 110-120 x 5-10cm, lanceolada, 1-pinada,

glabra, membranácea; raque não sulcada, sem gemas prolíferas, glabra, castanho; pinas 20-30 pares,

2,5-5 x 0,7-1cm, sésseis, articuladas, oblongas, lanceoladas a falcadas, base assimétrica, cuneada a

truncada basiscopicamente, truncada acroscopicamente, auriculada, margem inteira ou crenada,

denteada no ápice, com escamas esparsas apenas na base; nervuras livres, furcadas, terminando em

hidatódios. Soros arredondados, abaxiais, submarginais, sem paráfises; esporângios pedicelados,

com duas fileiras de células, anel longitudinal interrompido, glabros; esporos monoletes, aclorofilados;

homosporada; indúsio presente, lunulado, glabro, membranáceo.

Pode ser encontrada na região, crescendo em afloramento calcário. Distingue-se da outra

espécie do gênero, que ocorre na área de estudo, principalmente por possuir a lâmina e raque

glabras e pinas com escamas esparsas apenas na base. A espécie se estende desde a América Central

até América do Sul até o Brasil: Roraima, Acre, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de

Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (HOVEMKAMP & MIYAMOTO, 2005; BARROS et

al., 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 19/IV/2008, Melo et al. 5640

(HUEFS).

LOMARIOPSIDACEAE
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LYGODIACEAE

20. Lygodium venustum Sw., J. Bot. (Schrader) 1801(2): 303. 1803.

Prancha 3H

Plantas terrestres; caule curto-reptante, com tricomas, curtos, enegrecidos. Frondes

crescimento indeterminado, subdimórficas, escandentes, trepadeiras; estípite 40 x 0,4cm, castanho,

cilíndrico, não sulcado, com tricomas na base; lâmina 30-44cm, comprimento indeterminado, 2-3-

pinada, pubescente, cartácea, lâmina estéril mais larga que a fértil; raque castanho-clara, não sulcada,

volúvel, sem gemas prolíferas, glabra; pinas 12-22 x 5-10cm, em quantidade indeterminada,

pecioladas, não articuladas, com ramificação pseudodicotômica na base, gema na bifurcação, pínulas

curto-pecioluladas, lanceoladas a triangulares, base lobada a pinada, ápice redondo a agudo, margem

crenado-denteada nas estéreis, margem modificada com projeções encerrando os esporângios nas

férteis, pubescentes; nervuras livres, simples ou furcadas. Soros ausentes, os esporângios são

formados sobre lobos marginais das pínulas, em duas fileiras; esporângios solitários, sésseis, anel

apical não interrompido, glabros; esporos triletes, aclorofilados; homosporada; indúsio verdadeiro

ausente, pseudo indúsio, valvado, protegendo os esporângios.

A espécie é facilmente reconhecida na região pelas frondes escandentes, trepadeiras, com

pínulas lobadas na base, as férteis apresentando margem modificada com projeções encerrando os

esporângios. A espécie ocorre na América do Norte (México), América Central e América do Sul

(Colômbia, Venezuela, Guianas, Suriname, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil: ocorre em

todos os estados, exceto Tocantins e Santa Catarina) (FERREIRA, 2009).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º40’32"S, 40º59’55"W, 24/

V/2008, Roque 1788 (ALCB).

21. Lygodium volubile Sw., J. Bot. (Schrader) 1801(2): 303. 1803.

Prancha 3G

Plantas terrestres; caule reptante, com tricomas aciculares, negros. Frondes crescimento

indeterminado; subdimórficas, escandentes, trepadeiras; estípite 0,2cm larg., castanho-claro,

comprimento indeterminado, cilíndrico, não sulcado, glabro a pubescente na base; lâmina 25-30cm,

comprimento indeterminado, 2-pinada, pubescente, cartácea, lâmina estéril mais larga que a fértil;

raque castanho-clara, não sulcada, volúvel, sem gemas prolíferas, glabra; pinas em quantidade

indeterminada, 6,9-27 x 5,2-18cm, curto-pecioladas, não articuladas, com ramificação

LYGODIACEAE
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pseudodicotômica na base, gema na bifurcação, pínulas pecioluladas, articuladas, lanceoladas,

margem inteira a serreada nas estéreis, margem modificada com projeções encerrando os esporângios

nas férteis, pubescentes na face abaxial; nervuras livres, 1-2-furcadas. Soros ausentes, os esporângios

são formados sobre lobos marginais das pínulas, em duas fileiras; esporângios solitários, sésseis,

anel apical não interrompido, glabros; esporos triletes, aclorofilados; homosporada; indúsio

verdadeiro ausente, pseudo indúsio, valvado, protegendo os esporângios.

Difere da outra espécie congenérica que ocorre na região, principalmente por não possuir

pínulas lobadas na base, sendo estas oblongo-lanceoladas. A espécie ocorre na América Central e

América do Sul (Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia,

Argentina e Brasil: Pará, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul) (FERREIRA, 2009).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°26’24"S, 41°11’49"W,

1045m, 9/IX/2007, Melo 5088 (HUEFS); 11°41’4"S, 41°1’38"W, 820m, 8/VIII/2002, Nascimento

et al. 35 (HUEFS).

POLYPODIACEAE

22. Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée, Mem. Foug 5: 257. 1852.

Plantas epífitas; caule curto-reptante, com escamas clatradas, linear-lanceoladas, com base

levemente auriculada, castanhas. Frondes 38-50cm, monomórficas, fasciculadas, com filopódios;

estípite 1-3,8 x 0,08cm, castanho-claro, articulado, levemente achatado, não sulcado, com escamas

iguais as do caule; lâmina 37-46 x 0,5-1,5cm, linear-lanceolada, inteira, base afilada, margem inteira

a levemente revoluta, ápice acuminado, glabra, cartácea; raque castanho-clara, ausente, nervura

principal levemente sulcada adaxialmente, proeminente, glabra; pinas ausentes; nervuras secundárias

areoladas com 1-3 aréolas entre a nervura principal e a margem, imersas e inconspícuas. Soros

arredondados, abaxiais, em uma ou duas fileiras irregulares entre a margem e a costa, sem paráfises;

esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras de células, anel vertical interrompido, glabros; esporos

monoletes, aclorofilados; homosporada; indúsio ausente.

Distingui-se pela lâmina estreita, pelas escamas do caule linear-lanceoladas, com base

levemente auriculada. A espécie é geralmente encontrada, na região, epifitando palmeiras. A espécie

ocorre na América do Norte (Flórida e México), América Central e América do Sul (Venezuela,

Colômbia, Guianas, Suriname, Equador, Peru, Bolívia e Brasil: Pernambuco, Bahia, Mato Grosso,

LYGODIACEAE
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POLYPODIACEAE

Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)

(LÉON, 1992).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º40’18"S, 41º01’15"W, 09/

XII/2006, Guedes 12892 (ALCB, HRB); 11°37’29"S 40°59’57"W, 870m, 29/IX/2002, Jardim &

Oliveira 4004 (HUEFS); 11°26’16"S, 41°11’29"W, 1054m, 1/VII/2007, Melo et al. 4960 (HUEFS);

11°26’14"S, 41°11’38"W, 390m, 12/X/2007, Melo 5205 (HUEFS).

23. Lellingeria schenckii (Hieron.) A.R.Sm. & R.C. Moran, Amer. Fern J. 81(3): 86. 1991.

Plantas epífitas; caule ereto, com escamas clatradas, lineares, margem ciliada, castanho-

escuras. Frondes 2-6cm, monomórficas, agrupadas; estípite 5-100 x 0,3-0,5mm, castanho-claro,

geralmente ausente ou, cilíndrico, não sulcado, com tricomas hialinos; lâmina 2-6 x 0,2-0,3mm,

linear, pinatissecta, reduzindo gradativamente para a base, pubescente, cartácea; raque castanho-

clara, não sulcada, sem gemas prolíferas, imersa no tecido laminar, pubescente; pinas ausentes,

segmentos 1 x 1mm, deltóides, margem plana ou geralmente revoluta, com tricomas curtos, simples,

em ambas as faces; nervuras livres, 1-furcadas, inconspícuas. Soros alongados, abaxiais, um por

segmento, sobre as nervuras, sem paráfises; esporângios pedicelados, com uma fileira de células,

anel longitudinal interrompido, glabros; esporos triletes, clorofilados; homosporada; indúsio ausente.

A espécie é distinguida na região, pelo pequeno tamanho, lâmina pinatissecta com tricomas

curtos, simples e pela presença de um soro alongado por segmento. A espécie é endêmica do

Brasil: região Nordeste (primeira ocorrência), Sudeste e Sul (LABIAK & PRADO, 2005).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’3"S, 41°11’31"W, 1144m,

5/VIII/2001, Nonato 986 (HUEFS).

24. Microgramma geminata (Schrad.) R.M.Tryon, Rhodora 84(837): 129. 1982.

Prancha 4A

Plantas rupícolas ou epífitas; caule longo-reptante, densamente coberto por escamas

lanceoladas, ápice acuminado, margens inteiras, castanhas no centro, alvas no ápice e margens.

Frondes 10-17,5cm, monomórficas, espaçadas, com filopódio; estípite 0,4-1,2 x 0,1-0,2cm,

castanho, curto e articulado aos filopódios, não sulcado, glabro; lâmina 9,5-16 x 1,5-3cm, lanceolada,

inteira, margens inteiras, ápice agudo a acuminado, glabra, cartácea a coriácea; raque ausente,

nervura principal proeminente, castanho-clara, glabra; pinas ausentes; nervuras formando aréolas

desiguais e nervuras simples ou 1-furcadas entre as nervuras primárias e nas margens da lâmina,
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com ou sem nervuras livres inclusas, aréolas próximas da nervura principal estreitas e paralelas

com a nervura. Soros arredondados, abaxiais, parcialmente imersos no tecido laminar, formando

uma saliência na face adaxial, com paráfises; esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras de células,

anel vertical interrompido, glabros; esporos monoletes, aclorofilados; homosporada; indúsio ausente.

Diferencia-se das outras espécies do gênero, ocorrentes na área de estudo, principalmente

por possuir frondes monomórficas, lâmina glabra, nervuras primárias simples e proeminentes,

terminando próximas das margens da lâmina e os soros imersos no tecido laminar, formando um

círculo saliente na face adaxial da lâmina. A espécie é endêmica do Brasil: Pernambuco, Bahia, Rio

de Janeiro e São Paulo (BOLDRIN & PRADO, 2007).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°26’16"S, 41°11’29"W,

1054m, 2/VII/2007, Melo et al. 4979 (HUEFS); 11°26’24"S, 41°11’49"W, 1160m, 7/IX/2007,

Melo et al. 5020 (HUEFS); 11°41’S, 41°1’W, 9/VIII/2003, Nascimento et al. 66 (HUEFS).

25. Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota., Opera Lilloana 5: 59, f. 2, 3, 6, 7. 1961.

Prancha 4B

Plantas epífitas; caule longo-reptante, densamente coberto por escamas lanceoladas,

atenuadas a filiformes no ápice, ciliadas, castanhas, margens geralmente mais claras. Frondes

dimórficas, espaçadas, com filopódios, as estéreis 4,5-5,6 x 1,4-2cm, as férteis 6,4-13,4 x 0,4-

0,7cm; estípite ausente; lâmina estéril lanceolada, inteira, obtusa a subaguda, base atenuada, a fértil

lanceolada, mais longa e mais estreita que a estéril, com escamas aracnóides, cartácea a coriácea;

raque ausente, nervura principal castanha, com escamas deltóides ou lanceoladas, largas, margem

ciliada, aracnóides; pinas ausentes; nervuras areoladas, aréolas próximas à nervura principal com

1-5 aréolas e 1-3 nervuras livres inclusas. Soros arredondados, abaxiais, dispostos no ápice da

nervura inclusa da aréola, com paráfises; esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras de células, anel

vertical interrompido, glabros; esporos monoletes, aclorofilados; homosporada; indúsio ausente.

A espécie diferencia-se das outras espécies do gênero que ocorrem na região pela morfologia

lanceolada das frondes estéreis, pelas escamas do caule lanceoladas, atenuadas a filiformes no

ápice e aréolas costais principais com 1-5 aréolas e 1-3 vênulas livres inclusas. A espécie pode ser

encontrada, ocasionalmente, na vegetação arbustiva arbórea, baixa úmida ou em vegetação ciliar

da região. E tem ocorrência para América do Sul (Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e

Brasil: Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)

(SCHWARTSBURD, 2006; XAVIER, 2007).

POLYPODIACEAE
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Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’S, 41°12’26"W, 1304m,

4/IV/2002, Correia et al. 121 (HUEFS); 17/V/1975, Costa et al. 7245 (ALCB, HUEFS); 11°34’17"S,

41°9’47"W, 160m, 7/IX/2006, Ferreira et al. 51 (HUEFS); 11°34’17"S, 41°9’47"W, 160m, 7/IX/

2006, Ferreira et al. 52 (HUEFS); 11°18’37"S, 41°16’55"W, 1161m, 27/VIII/2006, França et al.

5549 (HUEFS); 11°35’26"S, 41°12’26"W, 1151m, 2/III/1997, Gasson et al. PCD 5941 (ALCB,

HRB, HUEFS); 11°35’9"S, 41°12’16"W, 1213m, 30/IV/2006, Gonçalves et al. 30 (HUEFS);

11°35’S, 41°12’W, 11/IX/2002, Gross 7 (HUEFS); 11º33’S, 41º09’W, 7/IX/2002, Guedes 9857

(ALCB); 11º35’28"S, 41º12’27"W, 15/III/2008, Guedes 14210 (ALCB); 11°37’29"S, 1°59’57"W,

870m, 29/IX/2002, Jardim & Oliveira 4002 (HUEFS); 11°34’12"S, 41°12’26"W, 1055-1075m,

17/XI/1999, Melo et al. 3126 (HUEFS); 11°41’S, 41°1’W, 8/VIII/2003, Nascimento et al. 55

(HUEFS); 11°53’3"S, 41°11’31"W, 1144m, 4/VIII/2001, Nonato et al. 972 (ALCB, HRB, HUEFS).

14/III/1995, Queiroz et al. 4271 (HUEFS); 11°36’S, 41°12’W, 1290m, 2/XII/2002, Rapini et al.

942 (HUEFS).

26. Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel., Gen. Fil. (Copeland) 185. 1947.

Prancha 4C

Plantas epífitas; caule longo-reptante, densamente coberto por escamas ovais a oblongo-

filiformes, ápice longo-filiforme, castanhas no centro e mais claras nas margens e ápice, alvas nas

porções mais jovens do caule. Frondes dimórficas, espaçadas, com filopódios, as estéreis 0,6-1,3

x 0,7-1,2cm, as férteis 3,5-6 x 0,3-0,4cm; estípite ausente; lâmina estéril cordiforme, inteira, oval

ou oblonga, base cordada, truncada ou obtusa, ápice arredondado, obtuso ou agudo, lâmina fértil,

lanceolada, inteira, mais longa e estreita, ambas com escamas nas duas faces, principalmente nas

costas e margens, alvas, ocasionalmente glabras adaxialmente, cartácea a coriácea; raque ausente,

nervura principal proeminente abaxialmente, castanha, com escamas; pinas ausentes; nervuras

areoladas, imersas no tecido laminar, as marginais livres, simples a 1-furcadas, as areoladas com 2-

4 séries entre a nervura principal e a margem nas estéreis, aréolas próximas à nervura principal

maior em relação às demais, ocasionalmente dividida em duas pela nervura livre inclusa, que pode

ser simples a 1-furcada, uma única série nas férteis, com uma ou duas nervuras livres inclusas que

se unem no ápice, formando uma linha paralela com a nervura principal. Soros arredondados,

abaxiais, situados no ápice das nervuras inclusas ou no ponto de união de duas nervuras inclusas,

com paráfises; esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras de células, anel vertical interrompido,

glabros; esporos monoletes, aclorofilados; homosporada; indúsio ausente.

É distinguida de outras espécies do gênero, ocorrentes na área de estudo pela morfologia

cordiforme, oval ou oblonga das lâminas férteis, pelas escamas do caule ovais a oblongo-filiformes com
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ápice longo-filiforme e padrão de venação nas frondes estéreis e férteis. Espécie freqüente em local

antropizado na região. Com ocorrências na América Central (Antilhas) e América do Sul (Venezuela,

Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil: Amazonas, Pernambuco, Bahia, Rio de

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) (SCHWARTSBURD, 2006).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°34’17"S, 41°9’47"W, 160m,

7/IX/2006, Ferreira et al. 50 (HUEFS); 11°31’S, 41°12’W, 6/V/2007, Ferreira 84 (HUEFS);

11°37’22"S, 40°59’56"W, 800m, 30/IV/2006, Gonçalves et al. 30 (HUEFS); 11°37’29"S,

40°59’41"W, 847m, 1/V/2004, Jesus 9 (HUEFS); 11°28’10"S, 41°17’9"W, 1029m, 29/IV/2006,

Moraes 184 (HUEFS); 11°37’40"S, 41°9’2"W, 900m, 9/III/2003, Queiroz et al. 7685 (HUEFS).

27. Pecluma pilosa (A.M.Evans) M.Kessler & A.R.Sm., Candollea 60 (1): 281. 2005.

Plantas rupícolas; caule curto-reptante, com escamas, linear triangulares, castanhas. Frondes

18-25cm, monomórficas, fasciculadas, com filopódios; estípite 2,5-3,5 x 0,15-0,2cm, castanho-

escuro, cilíndrico, não sulcado, com tricomas; lâmina 16-22 x 2-5cm, elíptica a estreito-ovada,

pinatissecta, com tricomas abaxialmente, cartácea; raque castanho-escura, não sulcada, sem gemas

prolíferas, conspicuamente coberta por tricomas aciculares; pinas ausentes, segmentos 32-40 pares,

0,9-3 x 0,3-0,4cm, lineares, ápice arredondado, com tricomas na face abaxial; nervuras livres, 1-

furcadas. Soros arredondados, abaxiais, com paráfises; esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras

de células, anel vertical interrompido, setosos; esporos monoletes, aclorofilados; homosporada;

indúsio ausente.

Facilmente distinguida, na área de estudo, por apresentar a lâmina pinatissecta, estípite e

raque castanho-escuros, cobertos por tricomas aciculares. A espécie ocorre na América Central e

América do Sul (Brasil: Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro) (EVANS,

1969; LABIAK & HIARAI, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º35’S, 41º12’W, 05/V/2007,

Ferreira & Nonato 78 (HUEFS).

28. Phlebodium areolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm., J. Bot. (Hooker) 4: 59. 1841.

Plantas rupícolas; caule longo-reptante, com escamas lanceoladas, margem ciliada, castanho-

claras. Frondes 55cm, monomórficas, espaçadas, com filopódios; estípite 28 x 0,3cm, castanho,

cilíndrico, sulcado adaxialmente, glabro; lâmina 25-27,5 x 22,6-26,8cm, ovado-alongada, pinatífida,

glabra, membranácea; raque castanha, não sulcada, sem gemas prolíferas, glabra; pinas ausentes,
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segmentos 5-8 pares, 11-13 x 2-2,5cm, lanceolados, margem inteira, glabros; nervuras areoladas,

com duas nervuras inclusas. Soros arredondados, abaxiais na terminação das nervuras inclusas da

aréola, formando apenas uma fileira entre a costa e a margem, sem paráfises; esporângios pedicelados,

com 2-3 fileiras de células, anel vertical interrompido, glabros; esporos monoletes, aclorofilados;

homosporada; indúsio ausente.

Caracteriza-se por apresentar apenas uma série de soros, entre a costa e a margem da

lâmina ao contrário de outras espécies do gênero como P. aureum (L.) J. Sm. com 2 a 3 séries e P.

decumanum (Willd.) J.Sm., possuindo 3 a 7 séries entre a costa e a margem. Pode ser encontrada

na vegetação de Campo Rupestre, em solo arenoso com afloramento rochoso, e ocorre na América

do Norte (Flórida e México), América Central e América do Sul (Venezuela, Colômbia, Guianas,

Suriname, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil: Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais,

Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul) (ASSIS & LABIAK, 2009).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’29"S, 41°12’29"W,

1400m, 14/III/1996, Atkinson PCD 2372 (HUEFS, ALCB); 11°34’17"S, 41°9’47"W, 160m, 7/IX/

2006, Ferreira et al. 49 (HUEFS); 11º35’28"S, 41º12’27"W, 15/III/2008, Guedes, 14187 (ALCB);

11°26’16"S, 41°11’29"W, 1054m, 2/VII/2007, Melo et al. 4968 (HUEFS); 11°35’63"S, 41°12’8"W,

1025m, 8/IX/2007, Melo et al. 5059 (HUEFS).

29. Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota, Darwiniana 45(2): 239. 2008.

Prancha 4D

Plantas rupícolas; caule curto-reptante, densamente coberto por escamas clatradas, oval-

acuminadas ou lanceoladas, margens ciliadas, castanho-claras a ferrugíneas. Frondes 19-36cm,

monomórficas, agrupadas entre si, com filopódios; estípite 2,9-5,6 x 0,1-0,15cm, castanho, cilíndrico,

não sulcado, densamente coberto por escamas castanho-claras, lineares, lanceoladas ou deltóides;

lâmina 16,2-30,3 x 1,7-3cm, lanceolada a linear-lanceolada, pinatissecta, densamente coberta por

escamas, cartácea, escamosa; raque castanha, não sulcada, sem gemas prolíferas, coberta por escamas

semelhantes às do pecíolo; pinas ausentes, segmentos 19-30 pares, 1-1,7 x 0,3-0,5cm, oblongos ou

lanceolados, densamente cobertos por escamas, as da face abaxial orbicular-acuminadas, margens

ciliadas ou denteadas, ápice longo-acuminado a filiforme, castanhas no ponto de inserção, as da

face adaxial mais estreitas e maiores, margens ciliadas; nervuras areoladas, com uma nervura livre

inclusa, imersas no tecido laminar. Soros arredondados, abaxiais, formando uma fileira entre a

costa e a margem, sem paráfises; esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras de células, anel vertical

interrompido, glabros; esporos monoletes, aclorofilados; homosporada; indúsio ausente.
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A espécie caracteriza-se por apresentar a lâmina ereta e densamente revestida por escamas,

diferindo da outra espécie do gênero que ocorre na área de estudo, também pela lâmina pinatissecta.

A espécie tem distribuição geográfica restrita a América do Sul (Paraguai, Uruguai, Argentina e

Brasil: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul) (BOLDR 4054 (3).& PRADO, 2007).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 17/V/1975, Costa s.n. (ALCB

07245); 11º35’51"S, 41º13’50"W, 27/VIII/1980, Bautista 393 (HRB); 11°34’17"S, 41°9’47"W,

160m, 7/IX/2006, Ferreira et al. 42 (HUEFS); 11º33’S, 41º09’W, 7/IX/2002, Guedes 9849 (ALCB);

11º35’28"S, 41º12’27"W, 15/III/2008, Guedes 14561 (ALCB); 11°35’9"S, 41°12’10"W, 1213m,

17/VI/2006, Gonçalves 102 (HUEFS); 11°35’63"S, 41°12’8"W, 1025m, 8/IX/2007, Melo 5050

(HUEFS); 11°41’S, 41°1’W, 8/VIII/2003, Nascimento et al. 73 (HUEFS); 11°35’3"S, 41°11’31"W,

1144m, 4/VIII/2001, Nonato et al. 971 (ALCB, HUEFS); 14/III/1995, Queiroz et al. 4269 (HUEFS);

14/III/1995, Queiroz & Nascimento 4267 (HUEFS); 11°35’28"S, 41°12’27"W, 1266m, 5/V/2007,

Rodrigues 31 (HUEFS); 22/VIII/1977, Santana s.n. (ALCB 19482); 11°26’18"S 41°12’1"W, 1105m,

17/VI/2004, Souza 940 (HUEFS); 11°35’S, 41°12’27"W, 1266m, 5/V/2007, Tavares 24 (HUEFS).

30. Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf., Berlin. Jahrb. Pharm. 21: 41.1820.

Plantas epífitas; caule longo-reptante, densamente coberto por escamas, lanceoladas a ovais,

bicolores. Frondes 3,9-5,6cm, monomórficas, espaçadas; estípite 0,4-0,6 x 0,5mm, castanho,

cilíndrico, não sulcado, com escamas; lâmina 3,5-5 x 0,35-0,5cm, lanceolada, inteira, com escamas

bicolores, principalmente na face abaxial, cartácea a subcoriácea; raque ausente, nervura principal

levemente sulcada adaxialmente, proeminente, castanha a negra abaxialmente, com escamas iguais

as da lâmina; pinas ausentes; nervuras não evidentes, imersas no tecido laminar. Soros arredondados

a ovais, abaxiais, em uma fileira entre a costa e a margem, com paráfises; esporângios pedicelados,

com 2-3 fileiras de células, anel vertical interrompido, glabros; esporos monoletes, aclorofilados;

homosporada; indúsio ausente.

A espécie difere da outra espécie congenérica, que ocorre na região, principalmente, pela

lâmina inteira, com escamas bicolores e soros arredondados a ovais. A espécie ocorre na América

do Norte (México), América Central e América do Sul (Colômbia, Venezuela, Guianas, Suriname,

Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil: Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo,

Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina) (MORAN, 1995; LABIAK & HIRAI, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º35’28"S, 41º12’27"W, 15/

III/2008, Guedes 14179 (ALCB).
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31. Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm., Taxon 55(4): 928. 2006.

Plantas rupícolas; caule longo-reptante, com cera alva e escamas clatradas, orbicular-

acuminadas a lanceoladas, margens erodidas, ápice longo-filiforme, castanho-escuras no centro e

alvas nas margens. Frondes 26-33cm, monomórficas, espaçadas, com filopódios; estípite 8-15 x

0,15-0,25cm, castanho, sulcado no lado adaxial, glabro; lâmina 18,5-20 x 6,5-11cm, lanceolada,

pinatífida, glabra, cartácea a coriácea; raque castanha, levemente sulcada no lado adaxial, sem

gemas prolíferas, glabra; pinas ausentes, segmentos 3,2-6cm x 8-10cm, oblongos, lineares ou

lanceolados, ápice arredondado ou agudo, margens inteiras; nervuras areoladas, com 1-2 séries de

aréolas entre a nervura principal e a margem, com nervura inclusa simples a 1-furcada, próximas

das margens. Soros arredondados, abaxiais, formando duas fileiras entre a costa e a margem, no

ápice das nervuras inclusas, sem paráfises; esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras de células,

anel vertical interrompido, glabros; esporos monoletes, aclorofilados; homosporada; indúsio ausente.

Pode ser distinguida das outras espécies congenéricas, ocorrentes na região, pelas frondes

distantes entre si, pelas escamas do caule orbicular-acuminadas a lanceoladas com ápice longo-

filiforme e margens erodidas, além das nervuras areoladas, com 1-2 séries de aréolas entre a costa

e a margem. A espécie tem distribuição restrita a América do Sul (Uruguai, Paraguai e Brasil:

Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)

(LABIAK & PRADO, 2008).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’S, 41°12’W, 11/IX/2002,

Gross 6 (HUEFS); 11°35’63"S, 41°12’8"W, 1025m, 8/IX/2007, Melo 5055 (HUEFS); 14/III/

1995, Queiroz & Nascimento 4273 (HUEFS).

32. Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm., Taxon 55(4): 929. 2006.

Prancha 4E

Plantas epífitas; caule longo-reptante, com tricomas e densamente revestido por escamas,

oval acuminadas a lanceoladas, margens inteiras, ápice acuminado, castanho-claras nas margens e

mais escuras no centro. Frondes 35-68cm, monomórficas, espaçadas, com filopódios; estípite 13-

29,8 x 0,2-0,4cm, castanho-claro, cilíndrico, não sulcado, glabro, com escamas apenas na base,

semelhantes às do caule; lâmina 22,3-38,8 x 20,1-25,3cm, oblonga, 1-pinada, glabra, cartácea;

raque castanho-clara, sulcada adaxialmente, sem gemas prolíferas, glabra; pinas 8-10 pares, 10-

12,5 x 2-3cm, sésseis, não articuladas, lanceoladas, margens inteiras, ápice acuminado; nervuras

areoladas, com 4-7 séries de aréolas entre a nervura principal e a margem na região mediana das

pinas, com uma nervura livre inclusa nas aréolas. Soros arredondados, abaxiais, 2-3(-4), raramente
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5 séries entre a costa e a margem, situados sobre o ápice da nervura livre inclusa na aréola, sem

paráfises; esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras de células, anel vertical interrompido, glabros;

esporos monoletes, aclorofilados; homosporada; indúsio ausente.

Pode ser distinguida das outras espécies congenéricas ocorrentes na região de Morro do

Chapéu, pela lâmina 1-pinada, pinas com 4-7 séries de aréolas e 2-3(-4) fileiras de soros entre a

costa e a margem da lâmina. Espécie encontrada na vegetação de Campo Rupestre, sobre arenito,

com Matas entre morros nas partes mais baixas. Ocorrendo na América do Norte (México), América

Central e América do Sul (Colômbia, Venezuela, Guianas, Suriname, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai

e Brasil: Acre, Amazonas, Pará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Alagoas, Ceará, Bahia, Paraíba,

Pernambuco, Maranhão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e

Santa Catarina) (MORAN, 1995; LABIAK & PRADO, 2008).

Material examinado: BRASIL, Bahia: Morro do Chapéu, 11º33’S, 10º09’W, 1/V/2006,

Cardoso & Xavier 43 (ALCB); 11°34’17"S, 41°9’47"W, 160m, 7/IX/2006, Ferreira et al. 48 (HUEFS);

11°37’36"S, 41°0’7"W, 1/V/1999, França 2792 (HUEFS); 11º35’28"S, 41º12’27"W, 15/III/2008,

Guedes 14567 (ALCB); 11°37’22"S 40°59’46"W, 800m, 30/IV/2006, Gonçalves et al. 31 (HUEFS);

11°26’24"S, 41°11’49"W, 1160m, 7/IX/2007, Melo 5021 (HUEFS); 11°35’63"S, 41°12’8"W,

1025m, 8/IX/2007, Melo et al. 5055 (HUEFS); 11°37’40"S, 41°9’2"W, 850-900m, 9/III/2003,

Queiroz et al. 7684 (HUEFS); 11º 37’69"S, 41º 00’05"W, 03/IX/2004, Roque 1100 (ALCB, HRB).

PTERIDACEAE

33. Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fischer, Pl. Voy. Russes Monde 1: 5, pl. 1. 1810.

Prancha 4F

Plantas terrestres; caule ereto, com escamas, linear lanceoladas, castanho-escuras. Frondes

1,5m, monomórficas, fasciculadas; estípite 36-40 x 1,2-2cm, castanho, cilíndrico a levemente

achatado, sulcado abaxialmente, com escamas na base; lâmina 100-110 x 21-50cm, lanceolada, 1-

pinada, pubescente na face abaxial, cartácea; raque castanha, sulcada abaxialmente, sem gemas

prolíferas, glabra; pinas 15-25 pares, 11-24,5 x 3-4cm, sésseis ou pecioladas, não articuladas,

lanceoladas, pinas férteis por toda fronde, pubescentes na face abaxial; nervuras areoladas, com

nervuras livres inclusas. Soros acrosticóides, abaxiais, ao longo das nervuras, com paráfises;

esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras de células, anel vertical interrompido, glabros; esporos

triletes, aclorofilados; homosporada; indúsio ausente.
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Caracteriza-se pela lâmina 1-pinada, soros acrosticóides e pinas férteis por toda a fronde,

sendo esta última característica utilizada para distingui-la da outra espécie que ocorre nas Américas,

A. aureum L., a qual apresenta apenas as pinas apicais férteis. Encontrada em vegetação ciliar,

brejosa. Com ocorrência na América do Norte (Sul da Flórida e México), América Central e América

do Sul (Colômbia, Venezuela, Guiana, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil: Bahia, Pernambuco,

Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)

(MORAN, 1995; PRADO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°16’1"S, 41°0’30"W, 750m,

7/IX/2006, Ferreira et al. 72 (HUEFS); 11°35’S, 41°9’W, 15/I/1998, Funch et al. 1097 (HUEFS);

11°24’18"S, 41°22’17"W, 698m, Moraes et al. 215 (HUEFS).

34. Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée, Mém. Foug. 5: 145. 1852.

Plantas rupestres; caule curto-reptante, com escamas linear-lanceoladas, ferrugíneas.

Frondes 35cm, monomórficas, fasciculadas; estípite 4,8-10,8 x 0,04-0,1cm, castanho-escuro a

negro, cilíndrico, alado adaxialmente na porção superior, escamas na base; lâmina 15 x 9-20cm,

deltóide a oval, 3-pinado-pinatífida, glabra, cartácea a coriácea; raque castanho-escura a negra,

sulcada adaxialmente, sem gemas prolíferas, glabra; pinas 13-20 pares, 4,5-10 x 1,7-3cm, pecioladas,

não articuladas, deltóides a lanceoladas, base truncada, ápice agudo, glabras, pínulas sésseis a

curto-pecioluladas, deltóides, segmentos terminais lobados, oblongos a lanceolados, margens

revolutas; nervuras livres, simples a 1-furcadas. Soros arredondados a oblongos, marginais, sem

paráfises; esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras de células, anel vertical interrompido, glabros;

esporos triletes, aclorofilados; homosporada; indúsio verdadeiro ausente, pseudo-indúsio formado

pela margem revoluta dos segmentos, suborbicular a alongado, glabro, membranáceo, hialino a

amarelado.

Pode ser distinguida pelo pecíolo e raque alados e pela forma da lâmina oval a deltóide,

com divisão 3-pinado-pinatissecta. Pode ser encontrada em afloramentos de arenito, crescendo

entre rochas. A espécie pode ser encontrada na América do Norte (México), América Central

(Guatemala e Costa Rica) e América do Sul (Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai

e Brasil: Bahia, Pernambuco, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)

(MORAN, 1995; PRADO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’S, 41°12’W, 5/V/2007,

Ferreira et al. 82 (HUEFS); 11°41’28"S, 41°1’28"W, 865m, 28/V/2005, França et al. 5220 (HUEFS);
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11º29’25"S, 41º20’17"W, 891m, 23/I/2009, Guedes 198 (ALCB); 11°29’26"S, 41°20’33"W, 26/

VI/2004, Machado 221 (HUEFS); 11°29’52"S, 41°19’50"W, 7/III/2003, Queiroz et al. 7640

(HUEFS).

35. Adiantum raddianum C. Presl, Tent. Pterid. 1: 158. 1836.

Plantas terrestres; caule curto-reptante, com escamas lanceoladas, castanho-claras. Frondes

90cm, monomórficas, agrupadas; estípite 50 x 0,1cm, castanho-escuro a negro, achatado, escamas

na base iguais ao do caule; lâmina 40 x 30cm, deltóide, 3-4-pinada, glabra, cartácea; raque negra,

sulcada adaxialmente, sem gemas prolíferas, glabra; pinas 5-10 pares, 10-15 x 5-10cm, pecioladas,

não articuladas, pínulas flabeladas, base cuneada, margens incisas, glabras; nervuras livres, simples

a furcadas. Soros arredondados, marginais, sem paráfises; esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras

de células, anel vertical interrompido, glabros; esporos triletes, aclorofilados; homosporada; indúsio

verdadeiro ausente, pseudo-indúsio formado pela margem revoluta dos segmentos, reniforme, glabro,

membranáceo, alvacento.

A espécie se distribui geograficamente em toda América Tropical, sendo amplamente cultivada

em todo o mundo. No Brasil: Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, Bahia,

Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do

Sul (WINTER et al., 2007; PRADO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 19/IV/2008, Melo et al. 5660

(HUEFS).

36. Cheilanthes flexuosa Kunze, Linnaea 22: 578. 1849.

Plantas terrestres; caule curto-reptante, com escamas lineares a oval-lanceoladas, castanhas.

Frondes 36,5cm, monomórficas, agrupadas; estípite 6 x 0,2cm, negro, cilíndrico a levemente

achatado, levemente sulcado adaxialmente, com tricomas; lâmina 33,5 x 13-19cm, deltóide, 3-

pinada, com tricomas curtos, cartácea a coriácea; raque negra, levemente sulcada, sem gemas

prolíferas, com tricomas; pinas 8-13 pares, 9-15 x 3-10cm, pecioladas, não articuladas, deltóides,

com tricomas, pínulas sésseis, deltóides; nervuras livres, simples. Soros subcirculares, marginais,

dispostos no final das nervuras, sem paráfises; esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras de células,

anel vertical interrompido, glabros; esporos triletes, aclorofilados; homosporada; indúsio verdadeiro

ausente, pseudo-indúsio formado pela margem revoluta dos segmentos, oblongo, com tricomas,

membranáceo, hialino a amarelado.
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A espécie é endêmica do Brasil: Goiás, Bahia, Minas Gerais (PRADO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º40’18"S, 41º01’05"W, 870m,

9/XII/2006, Guedes 12923 (ALCB, HRB).

37. Doryopteris ornithopus (Mett.) J. Sm., Hist. Fil. 289. 1875.

Plantas rupícolas; caule ereto, com tricomas e escamas lanceoladas, escuras no centro e

mais claras na margem. Frondes dimórficas, fasciculadas, as estéreis 9-12,5cm, as férteis 15-30cm;

estípite 15-26 x 0,1-0,2cm, negro, cilíndrico, não sulcado, com tricomas na base; lâmina estéril 1,4-

4 x 1-4cm, pedada, fértil 3,5-7,5 x 4-6cm, pedada, pubescente, cartácea a coriácea; raque negra,

não sulcada, sem gemas prolíferas, glabra; pinas ausentes, 3 lobos estéreis, 7 lobos férteis, lobos

estéreis menores e mais largos, 1-2 x 0,8-1cm, com margem crenada, pubescente, lobos férteis

maiores e mais estreitos 3-3,5 x 0,3-0,5cm; nervuras areoladas, sem nervuras inclusas. Soros lineares,

contínuos, marginais, sem paráfises; esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras de células, anel

vertical interrompido, glabros; esporos triletes, aclorofilados; homosporada; indúsio verdadeiro

ausente, pseudo-indúsio formado pela margem revoluta dos segmentos, linear, glabro, membranáceo,

amarelado.

Facilmente reconhecida, na área de estudo, pela lâmina pedada e estípite negro. Pode ser

encontrada, com frequência, em afloramentos rochosos entre rochas areníticas e solo arenoso. A

espécie é endêmica do Brasil: Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

e Paraná (PRADO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º35’51"S, 41º13’50"W, 27/

VIII/1980, Bautista 388 (HRB); 9/IV/2000, 11°35’28"S, 41°9’47"W, 1275m, Cordeiro et al. 2217

(HUEFS); 11°34’17"S, 41°9’47"W, 160m, 7/IX/2006, Ferreira et al. 44 (HUEFS); 11°35’S,

41°12’W, 6/V/2007, Ferreira et al. 83 (HUEFS); 11º33’S, 41º 09’W, 7/IX/2002, Guedes 9825

(ALCB); 11º35’28"S, 41º12’27"W, 15/III/2008, Guedes 14559 (ALCB); 11°48’21"S, 41°54’37"W,

9/IX/2003, Nascimento et al. 64 (HUEFS); 19/VI/1994, Queiroz & Nascimento 4028 (HUEFS).

 38. Pellaea crenata R.M.Tryon, Contrib. Gray Herb. 143: 68. 1942.

Plantas terrestres; caule ereto, com escamas, lanceoladas, castanho-escuras a negras no

centro e mais claras nas margens. Frondes 17-26cm, monomórficas, espaçadas; estípite 10,5-19 x

0,1-0,2cm, castanho-escuro, cilíndrico, não sulcado, escamas na base; lâmina 7-9 x 6-9,5cm, oval-

deltóide, 1-pinada a 2 pinada na base, glabra ou glabrescente, coriácea; raque castanho-escura a

negra, sulcada adaxialmente, sem gemas prolíferas, glabra; pinas 3-4 pares, 3-4,5 x 0,7-10cm,
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sésseis ou curto pecioladas, não articuladas, lineares a lanceoladas, margens crenadas, glabras ou

glabrescentes; nervuras livres, furcadas. Soros lineares, intramarginais, na terminação das nervuras,

com paráfises; esporângios pedicelados, com 2-3 fileiras de células, anel vertical interrompido,

glabros; esporos triletes, aclorofilados; homosporada; indúsio verdadeiro ausente, pseudo-indúsio

formado pela margem revoluta dos segmentos, linear, glabro, membranáceo, castanho.

Pellaea crenata pode ser reconhecida, na área de estudo, pelo estípite e raque castanho-

escuros a negros, lâmina oval-deltóide, 1-2 pinada, coriácea, pinas lineares a lanceoladas com

margens crenadas. A espécie é endêmica do Brasil: Bahia, Minas Gerais e Goiás (PRADO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°34’14"S, 41°9’20"W, 1050m,

7/IX/2006, Ferreira et al. 58 (HUEFS).

39. Pityrogramma calomelanos (L.) Link, Handbuch 3: 20. 1833.

Prancha 4G

Plantas rupícolas ou terrestres; caule ereto, com escamas linear-lanceoladas, margens inteiras,

acuminadas, castanho-claras. Frondes 24-50cm, monomórficas, fasciculada; estípite 7-19,5 x 0,1-

0,3cm, castanho-escuro a avermelhado, brilhante, cilíndrico, sulcado adaxialmente, glabro, com

escamas na base iguais às do caule; lâmina 17-30 x 9,5-13cm, lanceolada, 2-pinado-pinatífida, com

tricomas glandulares e cera branca ou amarelada na face abaxial, coriácea; raque castanho-escura

a avermelhada, sulcada adaxialmente, sem gemas prolíferas, glabra; pinas 12-20 pares, 4,5-6,5 x

1,3-2,0cm, sésseis ou pecioluladas, não articuladas, segmentos deltóides a oblongos, com tricomas

glandulares; nervuras livres, 1-2-furcadas. Soros acrosticóides, abaxiais, ao longo das nervuras,

sem paráfises; esporângios sésseis, glabros, anel vertical não interrompido; esporos triletes,

aclorofilados; homosporada; indúsio ausente, esporângios protegidos pela cera.

Facilmente distinguida, na área de estudo, principalmente pela lâmina glabra com a superfície

abaxial coberta por um indumento ceroso, um composto fenólico de constituição lipídica, secretado

por tricomas glandulares, que teriam efeitos antibactericida e antifungicida (WOLLENWEBER &

DIETZ, 1981).

A espécie é freqüente na região, ocorrendo duas variações da mesma: Pityrogramma

calomelanos var. austroamericana (Domin) Farw., possuindo cera amarelada a alaranjada na face

abaxial da lâmina e P. calomelanos (L.) Link var. calomelanos com cera branca na face abaxial da

lâmina. Pode ser encontrada na América do Norte (Sul da Flórida e México), América Central e

América do Sul (Colômbia, Venezuela, Guianas, Suriname, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai,
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Argentina e Brasil: Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato

Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do

Sul, Santa Catarina e São Paulo) (MORAN, 1995; PRADO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 1200m, 15/VI/1975, Pereira &

Gusmão s.n. (ALCB 08645); 11°40’54"S, 41°00’59"W, 724m, 27/VI/1996, Harley et al. PCD

3110 (ALCB, HRB, HUEFS); 11°26’24"S, 41°11’49"W, 1045m, 9/IX/2007, Melo et al. 5091

(HUEFS); 11°41’4"S, 41°1’38"W, 820m, 8/VIII/2003, Nascimento 30 (HUEFS).

SALVINIACEAE

40. Azolla filiculoides Lam., Encycl. 1(1): 343. 1783.

Plantas aquáticas, flutuante livre; caule horizontal, dicotomicamente ramificado, geralmente

oculto pelas folhas imbricadas, com tricomas. Frondes dimórficas, imbricadas, estípite ausente;

lâmina 0,4-0,6 x 0,3-0,4mm, oblonga a ovada, inteira, bilobadas, lobo superior verde ou avermelhado,

com papilas, lobo inferior geralmente translúcido, cartácea; raque ausente; pinas ausentes; nervuras

não evidentes. Soros formados em lâmina submersa; esporângios pedicelados, sem anel, glabros;

esporos triletes, aclorofilados; heterosporada, megasporângio, quando maduro, com apenas um

megásporo e microsporângio com muitos micrósporos, estes com 3-10 mássulas cobertas por

tricomas gloquidiais, gloquídios não septados ou raramente com 1-2 septos; indúsio presente,

membranáceo.

A espécie distingui-se, na região, pelo hábito aquático, pequeno tamanho, lâmina lobada e

gloquídios não septados ou com 1-2 septos. A espécie é empregada como biofertilizante nos campos

de arroz, sendo por isso introduzida em países do Velho Mundo (MORAN, 1995). Esta espécie é

encontrada, na área de estudo, em vegetação aquática de represa. E tem ocorrência para Europa

(introduzida), África (Zâmbia), Ásia (introduzida), Austrália (introduzida), América do Norte

(Estados Unidos e México), América Central e América do Sul (Colômbia, Venezuela, Equador,

Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil: Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato

Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande Sul) (MORAN, 1995;

SALINO & ALMEIDA, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°24’22"S, 41°22’17"W, 700m,

17/XI/1999, Melo et al. 3155 (HUEFS).

SALVINIACEAE
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41. Salvinia oblongifolia Mart., Icon. Pl. Crypt. 128 t. 75 f. 2, t. 76. 1834.

Plantas aquáticas, flutuante livre; caule horizontal, curto a alongado, com tricomas castanho-

escuro a negros, sem raízes. Frondes 2,8-5cm, dimórficas, espaçadas; estípite 0,5-1 x 0,2-0,3cm,

escuro, não sulcado, alado, com tricomas; lâmina estéril 1,9-4 x 0,8-1,4cm, em número de 2,

alongado-oblonga, obtusa, inteira, levemente lobada no ápice, densamente coberta por papilas

pequenas e cônicas na face adaxial, esparsamente pilosa na face abaxial, verde, cartácea, lâmina

fértil submersa, pendente, em número de 1, com tricomas, aclorofilada; raque ausente; pinas ausentes;

nervuras areoladas, aréolas alargadas, sem nervuras inclusas. Soros formados em lâmina submersa;

esporângios pedicelados, sem anel, glabros; esporos triletes, aclorofilados; heterosporada,

megasporângio, quando maduro, com apenas um megásporo e microsporângio com muitos

micrósporos; indúsio presente, envolvendo completamente os soros, membranáceo.

A espécie é distinguida na área de estudo principalmente pelo hábito aquático, pela lâmina

inteira, alongado-oblonga, sendo duas estéreis, flutuantes, verdes, densamente coberta por papilas

na face adaxial e uma lâmina estéril submersa, pendente, aclorofilada. A espécie é endêmica do

Brasil: Pará, Bahia, Minas Gerais e Goiás (SALINO & ALMEIDA, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°38’15"S, 40°56’56"W 689m,

7/IX/2006, Ferreira et al. 40 (HUEFS).

THELYPTERIDACEAE

42. Thelypteris hispidula (Decne.) CA.F. Reed, Phytologia 17(4): 283. 1968.

Plantas terrestres; caule ereto a curto reptante, com escamas lanceoladas, pubescentes,

castanhas. Frondes 81,5cm, monomórficas, fasciculadas; estípite 44,2 x 0,2-0,5cm, castanho-claro,

cilíndrico, levemente achatado, sulcado adaxialmente, escamas iguais ao do caule na base,

glabrescente; lâmina 36 x 18-20cm, lanceolada ou elíptica, 1-pinada-pinatífida, cartácea; raque

castanha, sulcada adaxialmente, sem gemas prolíferas, esparsa a moderadamente pubescente; pinas

18 pares, 9-10 x 1,5-2cm, sésseis, não articuladas, linear-lanceoladas, ápice longo acuminado a

caudado, gradualmente reduzidas, tricomas aciculares, em ambas as faces; nervuras livres, simples,

as basais de segmentos adjacentes unindo-se no enseio ou abaixo deste a uma nervura excurrente.

Soros arredondados, abaxiais, medianos, sem paráfises; esporângios pedicelados, com três fileiras

de células, anel longitudinal interrompido, com um tricoma glandular no pedicelo ou glabro; esporos

monoletes, aclorofilados; homosporada; indúsio presente, circular a reniforme, piloso, amarelado.

SALVINIACEAE
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A espécie distingui-se na região pela lâmina 1-pinada-pinatífida, com indumento de tricomas

aciculares, além das nervuras livres com as basais de segmentos adjacentes unidas no enseio ou

abaixo deste a uma nervura excurrente. Espécie encontrada em brejo formado por minadouro, com

ocorrência para a África Tropical e Subtropical, Ásia, América do Norte (Sudeste dos Estados

Unidos e México), América Central e América do Sul (Colômbia, Venezuela, Guiana, Peru, Bolívia,

Norte da Argentina e Brasil: Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso,

Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul) (SALINO & SEMIR, 2002).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°16’S, 41°0’W, 8/IX/2006,

Ferreira et al. 74 (HUEFS).

43. Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats., J. Jap. Bot. 38(10): 314. 1963.

Prancha 4I

Plantas terrestres; caule longo-reptante, com escamas lanceoladas, castanhas. Frondes

38-88cm, monomórficas, espaçadas; estípite 18-27,5 x 0,3-0,5cm, castanho-escuro, levemente

achatado, sulcado abaxialmente, poucas escamas na base, iguais às do caule, glabrescente; lâmina

20-61 x 12-16,5cm, lanceolada, 1-pinado-pinatífida, glabra ou pubescente na face abaxial, com

escamas na costa, cartácea a subcoriácea; raque castanha, sulcada abaxialmente, sem gemas

prolíferas, glabra ou pubescente; pinas 14-27 pares, 5,5-8 x 0,6-1cm, sésseis a curto pecioladas,

não articuladas, lineares ou oblongo-lanceoladas, ápice agudo, pinas distais gradualmente reduzidas,

face adaxial glabra ou pubescente, face abaxial moderadamente pilosa, com tricomas glandulares,

escamas lanceoladas a ovais na costa; nervuras livres, simples, as basais de segmentos adjacentes

unindo-se abaixo do enseio a uma nervura excurrente. Soros arredondados, abaxiais, medianos a

supramedianos, confluentes na maturidade, sem paráfises; esporângios pedicelados, com três fileiras

de células, anel longitudinal interrompido, com tricomas glandulares no pedicelo; esporos monoletes,

clorofilados; homosporada; indúsio presente, reniforme, glabro ou pubescente, com tricomas

glandulares, membranáceo, amarelado.

A espécie é diferenciada das outras espécies congenéricas, que ocorrem na região de Morro

do Chapéu, pela lâmina 1-pinado-pinatífida, glabra ou pubescente na face abaxial e moderadamente

pilosa, com tricomas glandulares na face abaxial, além dos soros arredondados, confluentes na

maturidade.

Pode ser encontrada em afloramentos rochosos na vegetação do leito pedregoso do rio e

em local antropizado próximo ao rio. A espécie pode ser encontrada na África Tropical, Subtropical

THELYPTERIDACEAE
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e Ásia, América do Norte (Flórida e México), América Central e América do Sul (Colômbia,

Venezuela, Guiana, Paraguai, Norte da Argentina e Brasil: Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão,

Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás,

Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) (SALINO

& SEMIR, 2002).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°33’29"S, 40°54’19"W, 655m,

30/IV/1999, França et al. 2738 (HUEFS); 11°40’54"S, 41°00’59"W, 724m, 27/VI/1996, Harley et

al. PCD 3111 (ALCB, HUEFS).

44. Thelypteris salzmannii (Fée) C. V. Morton, Los Angeles County Mus. Contr. Sci. 35: 7. 1960.

Prancha 4H

Plantas terrestres; caule reptante, com escamas, ovais, com tricomas simples, castanho-

escuras. Frondes 90cm, subdimórficas, espaçadas; estípite 40 x 0,7-1cm, castanho-claro, levemente

achatado, sulcado adaxialmente, com escamas esparsas na base, glabro; lâmina 50-56,5 x 14,5-

20cm, lanceolada, 1-pinada, glabra, cartácea; raque castanho-clara, sulcada adaxialmente, sem

gemas prolíferas, glabrescente na face abaxial e pubescente na face adaxial; pinas 10-18 pares, 7-

10 x 1,2-2cm, sésseis a curto pecioladas, não articuladas, lanceoladas, margem crenulada ou

ondulada, pina apical conforme, face adaxial glabra, face abaxial esparsamente pubescente, com

tricomas; nervuras anastomosadas, as transversais produzindo nervuras excurrentes (nervuras

meniscióides). Soros oblongos, arqueados, abaxiais, sobre as nervuras secundárias, confluentes na

maturidade, sem paráfises; esporângios pedicelados, com três fileiras de células, anel longitudinal

interrompido, glabros; esporos monoletes, clorofilados; homosporada; indúsio ausente.

Pode ser distinguida das outras espécies do gênero, que ocorrem na área de estudo pela

lâmina 1-pinada, pinas com margem crenulada, nervuras anastomosantes e soros oblongos,

confluentes na maturidade com aspecto acrosticóide. A espécie apresenta distribuição restrita a

América do Sul (Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia e Brasil: Maranhão, Rondônia,

Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) (SALINO

& SEMIR, 2004).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°41’S, 41°1’W, 8/VIII/2003,

Nascimento et al. 45 (HUEFS).

THELYPTERIDACEAE



71

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSIS, E.L.M. & LABIAK, P.H. 2009. Polypodiaceae da borda oeste do Pantanal sul-

matogrossense, Brasil. Revista Brasileira de Botânica32(2): 233-247.

BARROS, I.C.L. et al. 2010. Lomariopsidaceae. In: FORZZA, R. C. et al. (orgs.). Lista de Espécies

da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://

floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB091353>. Acesso em: 10 mar. 2011.

BOLDRIN, A.H.L.& PRADO, J. 2007. Pteridófitas terrestres e rupícolas do Forte dos Andradas,

Guarujá, São Paulo, Brasil. Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo 25(1): 1-69.

DITTRICH, V.A.O. 2005. Estudos Taxonômicos no gênero Blechnum L. (Pterophyta:

Blechnaceae) para as regiões Sudeste e Sul do Brasil. . Tese.  Universidade Estadual Paulista

Júlio de Mesquita Filho. Rio Claro. 208p.

EVANS, A.M. 1969. Interspecific relationships in the Polypodium pectinatum-plumula complex.

Annals of the Missouri Botanical Garden 55(3): 193-293.

FERREIRA, J.L. 2009. Schizaeales Reed (Pteridophyta) da Chapada Diamantina, Bahia,

Brasil. Dissertação . Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana. 93p.

HIRAI, R.Y.; PRADO, J. 2000. Selaginellaceae Willk. no Estado de São Paulo, Brasil. Revista

Brasileira de Botânica. São Paulo23(3): 313-339.

HIRAI, R.Y. 2010. Selaginellaceae. In: FORZZA, R.C. et al. (orgs.). Lista de Espécies da Flora

do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em: <http://

floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB09204>. Acesso em: 10 mar. 2011.

HOVENKAMP, P.H. & MIYAMOTO, F. 2005. A conspectus of the native and naturalized species

of Nephrolepis (Nephrolepidaceae) in the world. Blumea50(2): 279-322.

LABIAK, P.H.& HIRAI, R.Y. 2010. Polypodiaceae. In: FORZZA, R. C. et al. (orgs.). Lista de

Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em:

<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB091708>. Acesso em: 10 mar. 2011.

LABIAK, P.H.& PRADO, J. 2005. As espécies de Lellingeria A.R. Sm. & R.CA. Moran

(Grammitidaceae – Pteridophyta) do Brasil. Revista Brasileira de Botânica 28(1): 1-22.

LABIAK, P.H.& PRADO, J. 2008. New combinations in Serpocaulon and a provisional key for

the Atlantic Rain Forest species. American Fern Journal 98(3): 139-159.

LEÓN, B. 1992. A taxonomic revision of the fern genus Campyloneurum (Poypodiaceae).

Tese. Museo de Historia Natural, Universidad Mayor de San Marcos, Peru. 105p.

MATOS, F.B. 2010. Gleicheniaceae. In: FORZZA, R. C. et al. (orgs.). Lista de Espécies da Flora

do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em: <http://

floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB091160>. Acesso em: 10 mar. 2011.

THELYPTERIDACEAE



72

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

THELYPTERIDACEAE

MICKEL, J.T.; SMITH, A.R. 2004. Pteridophytes of Mexico. Memoirs of the New York Botanical

Garden 88: 1-1055.

MORAN, R. 1995. Psilotaceae a Salviniaceae. In: DAVIDSE, G. et al. (eds.). Flora Mesoamericana.

Vol.1. Universidad Nacional Autónoma de México. México.

NONATO, F.R. 2004. A família Hymenophyllaceae (Pteridophyta) na região Nordeste do

Brasil: estudo florístico e fitogeográfico. Tese. Instituto de Biociências. Universidade Federal do

Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 174p.

ØLLGAARD, B.& WINDISCH, P.G. 1987. Sinopse das Lycopodiáceas do Brasil. Bradea5: 1-43.

ØSTERGAARD ANDERSEN, E. & ØLLGAARD, B. 2001. Gleicheniaceae. Flora of Ecuador

66: 1-175.

PRADO, J. 2010. Pteridaceae. In: FORZZA, R. C. et al. (orgs.). Lista de Espécies da Flora do

Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em: <http://

floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB091796>. Acesso em: 10 mar. 2012.

SALINO, A. & ALMEIDA, T.E. 2010. Salviniaceae. In: FORZZA, R. C. et al. (orgs.). Lista de

Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em:

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB092030. Acesso em: 10 mar. 2011.

SALINO, A.& SEMIR, J. 2002. Thelypteridaceae (Polypodiophyta) do Estado de São

SCHWARTSBURD, P.B. 2010. Dennstaedtiaceae. In: FORZZA, R. C. et al. (orgs.). Lista de

Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em:

<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB090926>. Acesso em: 10 mar. 2010.

Paulo: Macrothelypteris e Thelypteris subgêneros Cyclosorus e Steiropteris. Lundiana, 3(1): 9-27.

SALINO, A. & SEMIR, J. 2004. Thelypteris subg. Meniscium (Thelypteridaceae - Pterophyta) no

Estado de São Paulo, Brasil. Revista Brasileira de Botânica 27(1): 103-114.

SCHWARTSBURD, P.B. 2006. Pteridófitas do Parque Estadual de Vila Velha, Paraná, Brasil.

Dissertação. Setor de Ciências Biológicas. Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 170p.

SYLVESTRE, L.S. 2001. Revisão das espécies da família Aspleniaceae A.B. Frank ocorrentes

no Brasil. Tese. Instituto de Biociências. Universidade de São Paulo. São Paulo. 575p.

TRYON, R.M. & STOLZE, R.G. 1989. Pteridophyta of Peru, part II: 13. Pteridaceae - 15.

Dennstaedtiaceae. Fieldiana: Botany, new serie. Vol. 22. 128 p.

XAVIER, S.R.S. 2007. Pteridófitas da Caatinga: lista anotada, análise da composição florística

e padrões de distribuição geográfica. Tese. Universidade Federal Rural de Pernambuco Recife.

147p.

WINDISCH, P.G. & RAMOS, C.G.V. 2010. Lycopodiaceae. In: FORZZA, R. C. et al. (orgs.).

Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível

em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB091447>. Acesso em: 10 mar. 2011.



73

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

THELYPTERIDACEAE

WINTER, S.L.S.  et al. 2007. Adiantum no arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Brasil.

Rodriguésia. 58(4): 847-858.

WOLLENWEBER, E. & DIETZ, H.V. 1981. Scale insects feeding on farinose species of

Pityrogramma. American Fern Journal. Chicago 71: 10-12.

LISTA DE EXSICATAS

Atkinson PCD 2372 (28). Bastos 153 (11). Bautista 388 (37), 393 (29). Boom & Mori 1252 (16).

Cardoso & Xavier 43 (32). Cordeiro et al. 2217 (37). Correia et al. 121 (25), 122 (16). Costa 7245

(25). Ferreira et al. 40 (41), 42 (29), 44 (37), 45 (3), 48 (32), 49 (28), 50 (26), 51 (25), 52 (25), 58

(38), 60 (3), 72 (33), 74 (42), 81 (13), 82 (34), 83 (37), 84 (26). Ferreira & Nonato 78 (27). França

2738 (43), 2800 (11), 5220 (34), 5549 (25), 5558 (2), 5667 (14). França & Lima 5523 (11). Funch

et al. 1097 (33). Gasson et al. PCD 5941 (25). Gonçalves et al. 30 (26), 31 (32), 102 (29). Gross

4 (11), 6 (31), 7 (25). Guedes 198 (34), 9825 (37), 9849 (29), 9857 (25), 12892 (22), 12923 (36),

12936 (6), 14179 (30), 14187 (28), 14217 (13), 14559 (37), 14561 (29); 14567 (32), 14210 (25).

Harley 19261(1). Harley et al. PCD 3110 (39), 3111 (43), PCD 3122 (5), 3123 (2). Jardim &

Oliveira 4002 (25), 4004 (22). Jesus 9 (26). Machado 221 (34). Melo 3126 (25), 3155 (40), 4498

(9), 4960 (22), 4968 (28), 4979 (24), 5016 (8), 5018 (12), 5019 (4), 5020 (24), 5021 (32); 5048

(13), 5049 (9), 5050 (29), 5055 (31), 5059 (28), 5067 (15), 5082 (5), 5087 (2), 5088 (21), 5091

(39), 5202 (9), 5205 (22), 5581 (8), 5636 (7), 5640 (19), 5660 (35). Moraes et al. 184 (26), 215

(33). Nascimento et al. 29 (18), 30 (39), 35 (21), 36 (5), 44 (11), 45 (44), 52 (10), 55 (25), 64 (37),

73 (29). Nonato 971 (29), 972 (25), 978 (9), 981 (16), 987 (16), 986 (23). Pereira & Gusmão s.n.

ALCB 08645 (39). Queiroz et al. 4271 (25), 7640 (34), 7684 (32), 7685 (26), 13139 (17). Queiroz

& Nascimento. 4028 (37), 4267 (29), 4273 (31). Rapini et al. 942 (25). Rodrigues 31 (29). Roque

1100 (32), 1788 (20), 1803 (5). Santana s.n. ALCB 19482 (29). Souza 940 (29). Tavares 24 (29).



74

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

GIMNOSPERMAS

PODOCARPACEAE

Flávio França

1. Podocarpus lambertii Klotzsch ex. Endl. Syn. Conif.: 211, 1847.

Prancha 4J

Árvores (2-) 3,0-7,0(-8)m alt.; râmulo glabro ou subglabro com tricomas isolados. Folhas

alternas; limbo estreito-elíptico ou estreito-obovado, (11-) 16-32 (-34) x (2,9-) 3,9-5,4mm, ápice

agudo, margem inteira, revoluta, base aguda, glabro em ambas as faces, séssil ou peciolado, pecíolo

até 2mm compr. Estróbilos polínicos 1 a 3, em umbelas pedunculadas, axilares,  (2,9-) 3,9-5,4mm

compr.; pedúnculo glabro,   (3-) 3,6-7,1 (-9,5)mm, escamas basais presentes, naviculares, 2mm

compr., glabras; microsporófilo glabro, ápice lanceolado; 1,5mm compr.;  microsporângios 2, hemi-

esféricos,  1 x 1mm.  Estróbilos ovulíferos 1-2, axilar, pedúnculo glabro, 4-5mm compr.; epimácio

glauco, 4-5mm compr.; semente esférica,  verde-azulada, 4-5mm compr.

Ocorre do nordeste da Argentina até o nordeste do Brasil, onde é citada para Bahia, Minas

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

(DUARTE, 1973; CARVALHO, 2004). Em Morro do Chapéu ela foi coletada fértil com estróbilo

ovulífero de março a agosto e com estróbilo polínico em dezembro.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Serra Pé do Morro 11o35’27"S,

41o12’24"W, 1293m, 29/ VI/ 1996, estróbilo ovulífero, Harley et al. PCD 3179 (HUEFS); Morrão,

11o35’27"S, 41o12’27"W, 1270m,  16/ XII/ 2005, estróbilo polínico, França  et al. 5336 (HUEFS).

Morrão, 14/III/ 1995, estróbilo ovulífero, Queiroz & Nascimento 4285 (HUEFS); 11o35’26"S,

41o12’26"W, 1151m, 2/III/1997, estróbilo ovulífero, Harley et al. 5942 (HUEFS); Morrão,

11o35’30"S, 41o12’28"W, 1265m, 9/VII/2000, estróbilo ovulífero, França et al. 3451 (HUEFS);

Morro da torre da EMBRATEL, 30/VIII/1990, estróbilo ovulífero, Hage et al. 2329 (HUEFS);

Morrão, 19/ VI/1994, estróbilo ovulífero, Queiroz & Nascimento 4033 (HUEFS), 1220m, 17/V/

1975, estróbilo ovulífero, Costa et al. s.n. ALCB 7247 (ALCB, HUEFS).

PODOCARPACEAE
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ANGIOSPERMAS

AGAVACEAE

Marla Ibrahim U. de Oliveira

1. Herreria salsaparilha Mart., Reise Bras. 1: 545. 1823.

Prancha 5A

Trepadeiras; caule estriado, glabro, acúleos ca. 1mm. Folhas alternas em fascículos, duas

por nó, séssil; lâmina 7-10,5 x 1,5-2cm, lanceolada ou oblonga; ápice agudo; base espatulada;

margem inteira; cartácea, concolor, glabra; nervação paralelinérvia reticulada, proeminente em

ambas as faces. Inflorescências paniculadas; pedicelo 1-3mm, puberulento; brácteas ca. 1mm.

Flores bissexuadas; tépalas externas 2-3 x 1-1,5mm, lanceoladas; tépalas internas 3-4 x 1-2mm,

ovadas, face externa puberulenta, principalmente na porção central, face interna glabra; estames 6,

alternos com as tépalas, ca. 2mm; anteras 1-1,5mm, sagitadas, dorsifixas, rimosas; filetes dilatados;

ovário súpero, 3-locular, 6 óvulos por lóculo, 2-3mm; estilete 4mm; estigma trilobado. Frutos

cápsula, ca. 1cm diâm., subglobosos, castanhos quando secos; sementes 1-2.

Os caracteres reprodutivos foram observados em material adicional e complementados pela

descrição de Grisebach (1837), já que o único exemplar coletado no município encontra-se estéril.

A espécie se distribui pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Rio de

Janeiro e São Paulo (DUTILH, 2005), ocorrendo em Morro do Chapéu em áreas de caatinga sobre

afloramento de calcário.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°00’53"S, 40°24’19"W, 650m,

04/V/2007, est., Cardoso et al. 1819 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Campo Alegre de Lourdes, 09°29’01"S, 43°05’21"W,

517m, 25/XI/2003, fl., fr., Queiroz et al. 7965 (HUEFS).
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Flávio França

1. Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb. Cat. pl. Cub.: 218. 1866.

Prancha 5B

Ervas aquáticas emergentes, 20-30cm alt. Folhas emersas com filotaxia alternada; lâmina

9-10,5 x 1,5-2,3cm, linear, lanceolada a elíptica, ápice agudo, base obtusa, margem inteira, nervuras

longitudinais 8, marcas pelúcidas ausentes; pecíolo alado até 10cm, ala 4mm. Inflorescências

verticilastros 30cm, verticilos 10, até 6 flores por verticilos, raque triangular entre os verticilos,

bractéola 4 x 4mm, ovada, longo acuminadas, acúmen 6mm. Flores hermafroditas, 15mm; sépalas

3,5mm x 3mm, nervuras sem papilas; pétalas 4-5 x 3-5mm, branca; estames 13, filete 2mm, antera

2mm; gineceu cônico, 2 x 3mm, carpelos numerosos separados na maturidade. Frutos

esquizocárpicos, carpídios apiculados, comprimento do apículo igual à metade do comprimento do

fruto.

Lígia Matias (in herb.) identificou o material proveniente de Morro do Chapéu (Lima et al.

PCD 2299) como sendo E. subalatus (Mart.) Griseb.) ssp. andrieuxii (Hooker & Arnott) Haynes

& Holm-Nielsen, táxon este que ocorre no México, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa

Rica, Venezuela, Guiana e Brasil (Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro)

(HEYNES & HOLM-NIELSEN, 1994).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu: Próximo à represa da fazenda

Candeal, 11º27’18"S, 41º18’58’W, 991m, 12/III/1996, fl.,fr., Lima et al. PCD 2299 (HUEFS).

ALISMATACEAE
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ALSTROEMERIACEAE

Marla Ibrahim U. de Oliveira

1. Alstroemeria monticola Mart. ex Schult et Schult. f., Syst. Veg. 7(1): 739. 1829.

Prancha 5C

Ervas eretas, 0,6-1m alt.; ramo cilíndrico, glabro. Folhas espiraladas, sésseis; lâmina 2-9,5

x 0,2-1,2cm, linear-lanceolada; ápice agudo; base atenuada; membranácea, concolor, glabra; nervuras

3-10, evidentes em ambas as faces. Inflorescências umbeliformes, plurifloras, até 10-floras, pêndulas;

pedicelo 20-50mm, glabro; brácteas foliares, glabras, maiores 15-20 x 2-3mm, linear-lanceoladas,

menores 5-8 x 1mm, lineares. Flores bissexuadas, tépalas 30-45 x 5-12mm, margem levemente

crenulada, glabras, com guias evidentes, exteriores obovado-espatuladas, ápice obtuso ou

arredondado, levemente mucronado, interiores obovadas, ápice cuspidado; estames 6, inclusos,

23-32mm; anteras 2mm, rimosas; estigma incluso; ovário ínfero, 3-locular, 4-6mm; óvulos vários.

Frutos cápsula, 1,5 x 1cm.

Os caracteres reprodutivos diferenciam essa espécie de outras do gênero, chamando a atenção

a umbela simples e as tépalas internas obovadas, além dos ramos glabros e eretos. A espécie se

distribui pela Cadeia do Espinhaço, nos estados de Minas Gerais e Bahia (MIMURA & GIULIETTI,

2003; ASSIS, 2005), ocorrendo em Morro do Chapéu em áreas de mata.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°34’14"S, 41°09’50"W,

1050m, 07/IX/2006, fl., Ferreira et al. 59 (HUEFS); 11°35’63"S, 41°12’08"W, 1025m, 08/IX/

2007, fl, Melo et al. 5056 (HUEFS); 11°35’00"S, 41°12’00"W, 1000m, 30/V/1980, fl, Harley et al.

22757 (CEPEC).

ALISMATACEAE
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Marla Ibrahim U. de Oliveira e Andrielle Câmara Amaral-Lopes

Chave de identificação para as espécies

1. Flores reunidas em inflorescências bifloras ou plurifloras.

2. Flores infundibuliformes, em inflorescências bifloras; estames insertos, anteras com até 3mm

............................................................................................................ 4. Hippeastrum aulicum

2’. Flores crateriformes, em inflorescências plurifloras; estames exsertos, anteras com mais de

6mm  .............................................................................................. 5. Hippeastrum sytilosum

1’. Flores solitárias.

3. Flores infundibuliformes.

4. Flores declinadas; tépalas púrpura; paraperigônio formado por apêndices setiformes

recurvados; filetes em 4 comprimentos diferentes ....................... 1. Habranthus bahiensis

4’. Flores eretas; tépalas alvas a rosadas; paraperigônio inconscpícuo; filetes em 2

comprimentos diferentes ............................................................6. Zephyranthes cearensis

ALSTROEMERIACEAE
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3’. Flores crateriformes.

5. Tépalas rosadas; paraperigônio reduzido a calosidades opostas aos filetes; filetes em 2

comprimentos .............................................................................. 2. Habranthus itaobinus

5’. Tépalas púrpura; paraperigônio constituído por apêndices em forma de ganchos; filetes

em 4 comprimentos .................................................................... 3. Habranthus sylvaticus

1. Habranthus bahiensis Ravenna, Onira 1(8): 53. 1988.

Ervas bulbosas, 10,5-15cm; bulbo 2-3cm diâm., globoso. Folhas senescentes. Escapos

verdes, avermelhados no ápice, cilíndricos; brácteas 15-32mm, verde-claras a acinzentadas, bractéolas

não observadas; pedicelo 18-40mm, verde-avermelhado. Flores solitárias, bissexuadas, declinadas,

infundibuliformes; tépalas 43-61 x 6-12mm, púrpura, glabras, oblanceoladas, ápice com apículo

conspícuo; paraperigônio formado por apêndices setiformes recurvados, pareados e flanqueando

os filetes na base da porção livre; estames 6, insertos; filetes avermelhados, filiformes, em 4

comprimentos, variando de 20-49mm; anteras 2-4mm, amarelas, reniformes, rimosas; ovário ínfero,

3-locular, 2-4mm, marrom-avermelhado, obovóide; óvulos numerosos; estilete 39-52mm,

avermelhado, filiforme; estigma branco, trilobado, lobos 1-2mm. Frutos não vistos.

Distingue-se de Habranthus sylvaticus (Mart. ex Schult) Herb. pela largura de suas folhas,

flores infundibuliformes, e comprimento do estilete próximo ao dos filetes. Lobos das brácteas

deflexos são muitas vezes observados em materiais frescos. Flores em novembro, janeiro e maio.

Espécie endêmica do estado da Bahia (OLIVEIRA, 2006), ocorrendo em Morro do Chapéu em

áreas de campo rupestre.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’00"S, 41°12’00"W, 16/

I/1977, fl., Hatschbach 39682 (MBM, isótipo).

2. Habranthus itaobinus Ravenna, Onira 3(16): 56. 1999.

Prancha 5C-D

Ervas bulbosas, 20-30cm alt.; bulbo 2cm diâm., globoso. Folhas senescentes. Escapos

verdes, avermelhados na base, cilíndricos; brácteas 24-34mm, rosadas, lobos eretos; bractéolas

não observadas; pedicelo 30mm, verde-amarronzado. Flores solitárias, bissexuadas, declinadas,

crateriformes; tépalas 56 x 20mm, rosadas, glabras, base esverdeada, oblanceoladas, externas ápice

mucronado, internas ápice agudo; paraperigônio reduzido a calosidades opostas aos filetes; estames

6, inclusos; filetes brancos, filiformes, em 2 comprimentos, maiores 35mm, menores 28mm; anteras

AMARYLLIDACEAE
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4mm, amarelas, reniformes, rimosas; ovário ínfero, 3-locular, 5mm, avermelhado, ovóide; óvulos

numerosos; estilete 20mm, branco, filiforme; estigma branco, trilobado, lobos 2mm. Frutos não

vistos.

Compartilha a presença de flores solitárias e filetes em dois comprimentos com espécies de

Zephyranthes Herb., demonstrando que estudos taxonômicos mais acurados são necessários

(OLIVEIRA, 2006). Amplamente distribuída no Nordeste, Mato Grosso, Goiás, e norte de Minas

Gerais (OLIVEIRA, 2006; DUTILH, 2010), ocorre em Morro do Chapéu em áreas de caatinga.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°14’32"S, 41°15’48"W,

1028m, 14/X/2006, fl., Melo et al. 4551 (HUEFS).

3. Habranthus sylvaticus (Mart. ex Schult.) Herb. Amaryll.: 166. 1837.

Prancha 5F

Ervas bulbosas, 60cm alt.; bulbo 1-3,5cm diâm., globoso. Folhas senescentes. Escapos

verde-amarelados, cilíndricos; brácteas 20mm, marrom-claras, lobos deflexos em flores maduras;

bractéolas não observadas; pedicelo 30mm, verde. Flores solitárias, bissexuadas, declinadas,

crateriformes, tépalas 44-65 x 10-13mm, púrpuras, obovadas a oblanceoladas, glabras, externas

ápice apiculado, internas ápice acuminado; paraperigônio constituído por apêndices em forma de

ganchos, pareados e flanqueando os filetes na base da porção livre; estames 6, inclusos; filetes

vermelhos, filiformes, em 4 comprimentos diferentes, variando de 15-35mm; anteras 3mm, amarelas,

reniformes, rimosas; ovário ínfero, 3-locular, ca. 24mm, avermelhado, ovóide; óvulos numerosos;

estilete 45mm, vermelho, filiforme; estigma branco, trilobado, lobos 2mm. Frutos não vistos.

Espécie que chama atenção pela cor púrpura de suas tépalas, filetes e estilete. Muito

semelhante à Habranthus bahiensis, diferencia-se pelas dimensões de suas tépalas e folhas

(OLIVEIRA, 2006). Possui ampla distribuição na região Nordeste (OLIVEIRA, 2006), ocorrendo

em Morro do Chapéu em áreas de caatinga sobre afloramento de calcário.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’00"S 41°12’00"W, 14/

XI/2002, fl., Junqueira et al. 143 (HUEFS).

4. Hippeastrum aulicum (KerGawl.) Herb., App. 31, Amaryll.: 135. 1821.

Prancha 5G-HG

Ervas bulbosas, 60cm alt.; bulbo não observado. Folhas senescentes. Escapos verdes,

cilíndricos; brácteas 50-70mm marrom-claras, lobos deflexos; bractéolas não observadas; pedicelo
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20-35mm, verde-escuro. Inflorescências bifloras. Flores bissexuadas, declinadas, infundibiliformes;

tépalas 90-105 x 15-20mm, glabras, vermelhas, com estrias amarelas, verdes na base, obovadas a

oblanceoladas, externas ápice obtuso, internas ápice agudo; paraperigônio ou corona de estrutura

anelar espessa e sem fimbrias; estames 6, inclusos; filetes avermelhados, filiformes, 80-100mm;

anteras ca. 3mm, amarelas, reniformes, rimosas; ovário ínfero, 3-locular, 10mm, avermelhado,

ovóide; óvulos numerosos; estilete 90-110mm, avermelhado, filiforme; estigma avermelhado, trífido,

lobos 20mm. Frutos não vistos.

Citada pela primeira vez para a região, podendo em função disso representar um novo limite

da espécie, já que está presente do leste de Minas Gerais ao leste do Rio Grande do Sul, em áreas de

Mata Atlântica (DUTILH, 2005). Ocorre em Morro do Chapéu em áreas de campo rupestre.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°36’47"S 41°09’46"W, 1090m,

04/I/2005, fl., Nascimento et al. 184 (HUEFS).

5. Hippeastrum stylosum Herb., Bot. Mag.: 49, t. 2278. 1821.

Prancha 5I-J

Ervas bulbosas, 80cm alt.; bulbo 1,5-2cm diâm., globoso. Folhas senescentes. Escapos

verde-amarelados, cilíndricos; brácteas 45-50mm, rosadas, lobos deflexos; bractéolas não

observadas; pedicelo 30mm, verde-escuro. Inflorescências plurifloras. Flores bissexuadas,

declinadas, infundibuliformes; tépalas 80-90 x 15-20mm, vermelhas, base amarela, obovadas a

oblanceoladas, glabras, externas ápice cuspidado ou mucronado, internas ápice agudo; paraperigônio

ou corona não observada; estames 6, exsertos; filetes brancos, filiformes, em diferentes

comprimentos, variando de 90-110cm; anteras 8mm, amarelas, reniformes, rimosas; ovário ínfero,

3-locular, 10-14mm, avermelhado, ovóide; óvulos numerosos; estilete 130-160mm, avermelhado,

filiforme; estigma avermelhado, trilobado, lobos 2-3mm. Frutos não vistos.

Alguns gêneros de Amaryllidaceae apresentam uma espécie de apêndice localizado na base

dos estames denominado corona ou paraperigônio (AMARAL, 2007). Apesar de não ter sido visto

no material observado, este é um caráter muito importante na delimitação específica. Distribui-se

pelos estados do Nordeste (DUTILH, 2010), ocorrendo em Morro do Chapéu em áreas de cerrado.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°29’39"S 41°10’16"W, 1100m,

13/X/2006, fl., Melo et al. 4550 (HUEFS).
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6. Zephyranthes cearensis (Herb.) Baker., Handb. Amaryll.: 36. 1888.

Prancha 5K

Ervas bulbosas; bulbo 1,0-2,0cm diâm., subterrâneo. Folhas senescentes. Escapos verdes;

brácteas 20mm, marrom-claras, lobos eretos; bractéolas não observadas; pedicelo 30mm, verde.

Flores solitárias, bissexuadas, eretas, infundibuliformes; tépalas 35-40 x 10-15mm, alvas a rosadas,

obovadas, glabras, ápice agudo; paraperigônio inconspícuo; estames 6, inclusos; filetes avermelhados,

em 2 comprimentos diferentes, maiores 24mm, menores 17-20mm; anteras 2mm, amarelas,

reniformes, rimosas; ovário ínfero, 3-locular, 24mm, avermelhado, ovóide; óvulos vários; estilete

30mm, branco, filiforme; estigma branco, trífido, lobos 2-3mm. Frutos não vistos.

A espécie possui um paraperigônio difícil de ser observado, principalmente em materiais

herborizados. É frequentemente confundida com Zephyranthes franciscana Backer e Habranthus

itaobinus em função de semelhanças morfológicas e pela sobreposição de área de distribuição.

Presente em todos os estados do Nordeste e em Tocantins (DUTILH, 2010), ocorre em Morro do

Chapéu em áreas de campo rupestre.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’00"S 41°12’00"W, 28/

XI/1980, fl., Furlan et al. s.n. (HUEFS 29639).
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ANNONACEAE

Felipe Bastos Lôbo da Silva, Jenifer de Carvalho Lopes & Renato de Mello-Silva

Chave de identificação para as espécies

1. Folhas com indumento lepidoto a lepidoto-tomentoso .......................... 4. Duguetia furfuracea

1. Folhas glabras ou com indumento tomentoso ou viloso

2. Pétalas externas como pás do hélice

3. Pétalas avermelhadas; carpídios livres; folhas com ângulo entre 60-70°entre a nervura

primária e secundária ........................................................................ 2. Annona leptopetala

3. Pétalas verde-amareladas; carpídios concrescidos em sincarpo carnoso; folhas com ângulo

entre 40-50°entre a nervura primária e secundária ................................. 3. Annona sylvatica

2. Pétalas externas ovadas a estreitamente ovadas

4. Inflorescência opositifólia; pedicelo 3-3,5cm compr.; carpídios concrescidos em sincarpo

carnoso ............................................................................................. 1. Annona coriacea

4. Inflorescência axilar; pedicelo 3,5-5,5mm compr.; carpídios livres ................................

..........................................................................................................5. Xylopia laevigata

1. Annona coriacea Mart., Fl. bras. 13(1): 6. 1841.

Subarbustos ou árvores, 0,4-3m alt.; râmulos, pecíolos e pedicelos densamente ferrugíneo-

tomentosos, ramos glabrescentes a glabros. Folhas glabras na face adaxial, exceto na nervura

primária, face abaxial esparsamente adpresso-tomentosa; pecíolos 4-9mm compr.; lâmina (5,5-)8-

13,5 x (3-)6,5-13cm, orbicular a largamente elíptica, ápice arredondado, às vezes ligeiramente

emarginado, base cordada a arredondada; nervação broquidódroma, nervura primária impressa na

face adaxial e proeminente na abaxial, nervuras secundárias e terciárias planas a impressas na face

adaxial, pouco proeminentes na abaxial, nervuras secundárias formando ângulo de 60-65°com a

primária, domácias presentes. Inflorescências 1 flor, opositifólia. Flores com pedicelo 3-3,5cm

compr.,  bractéola 1, amplexicaule; botão floral depresso-globoso; sépalas 10 x 12mm, depresso-

deltoideas, densamente tomentosas na face abaxial, glabras na adaxial; flores alaranjadas; pétalas
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largamente ovadas, livres, densamente tomentelas em ambas as faces, as externas ca. 3,2 x 2,7cm,

as internas 2,5 x 2cm; estames numerosos, ca. 6mm compr., estaminódios ausentes; carpelos

numerosos, ca. 6mm compr., ovário densamente áureo-seríceo, estilete glabro. Frutos carpídios

concrescidos em sincarpo carnoso, 4,5-8,7 x 3,3-5,6cm, obovoide, densamente ferugíneo-tomentoso,

aréolas piramidais a curto-apiculadas, pouco delimitadas, carpídios ca. 80; sementes castanho-

claras, arilo ausente.

Ocorre em cerrado e cerradões, na Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins

(FRIES, 1931; MAAS et al., 2002). Floresce de janeiro a julho e frutifica de abril a novembro

(FRIES, 1931).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º35’00"S, 41º12’26"W,

1304m, 4/IV/2002, fl., Correia et al. 123 (HUEFS); 11°28’18"S, 41º22’11"W, 748-900m, 9/VII/

2003, fl., Queiroz et al. 7710 (HUEFS, SPF).

2. Annona leptopetala (R.E.Fr.) H.Rainer, Ann. Naturhist. Mus. Wier, B 108: 196. 2007.

Prancha 6A

Árvores ou arbustos 0,5-4m alt; râmulos, pecíolos, gemas e pedicelos vilosos, ramos glabros.

Folhas esparsamente vilosas na face adaxial e densamente vilosas a tomentosas na abaxial; pecíolo

4,5-7mm compr.; lâmina 3-6,5 x 1,5-3cm, estreitamente oblonga, elíptica ou estreitamente ovada,

ápice obtuso, às vezes levemente emarginado, base obtusa, às vezes levemente cordada; nervação

broquidódroma, nervura primária impressa na face adaxial e proeminente na abaxial, nervuras

secundárias e terciárias planas na face adaxial e proeminentes na abaxial, nervuras secundárias

formando ângulo de 60-70°com as primárias, domácias presente, poucas e indistintas.

Inflorescências 1(-2) flores, opositifólias. Flores com pedicelo 7-9mm compr., brácteas 2,

escamiformes; sépalas 2 x 3,5mm, largamente ovadas, ferrugíneo-tomentosas; flores avermelhadas;

pétalas externas em forma de pás do hélice, 7-13 x 7-11 x 0,7mm, orbiculadas, tomentosas a

vilosas, pétalas internas 2,5mm compr., hialino-vilosas; estames numerosos, 0,6mm compr.,

estaminódios ausentes; carpelos numerosos, 0,9mm compr. Frutos carpídios livres, 8 x 5mm,

obovoides, sésseis, glabros a glabrescentes, ca. 15 carpídios; sementes castanhas, arilo ausente.

Ocorre na caatinga do Piauí, Ceará e Bahia e, menos frequentemente, de Minas Gerais (MAAS

et al., 1992). Há uma suposta coleta da espécie (Glaziou 10231) no Rio de Janeiro (MAAS et al.,

1992). No entanto, trata-se ou de engano na identificação ou problema de dados de coleta, que já

foram relatados em relação a esse coletor (WURDACK, 1970; LOBÃO & MELLO-SILVA, 2007).

Na área de estudo floresce e frutifica de novembro a maio.

ANNONACEAE



86

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 4/IV/1986, fr., Carvalho et al.

2417 (CEPEC, SPF); XII/1996, fl., Costa s.n. (BHCB 350610, SPF); 11°29’35"S, 41°19’40"W,

936m, 25/VIII/2006, Damascena 14 (HUEFS); 11°15’29,5"S, 41°05’42"W, 726m, 14/IV/2007,

Melo 4709 (HUEFS); 11º29’29"S, 41°19’40"W, 945m, 28/I/2005, fl., Paula-Souza et al. 4841

(ESA, SPF); 11º16’22"S, 41°05’08"W, 740m, 11/V/2003, Queiroz et al. 7765 (HUEFS);

11°15’30"S, 41°05’04"W, 722m, 14/IV/2007, Rocha et al. 320 (HUEFS); 11°15’30"S, 41°05’04"W,

716m, 6/V/2007, Rocha et al. 368 (HUEFS); 7/III/2003, Silva et al. 176 (HUEFS).

3. Annona sylvatica A.St.-Hil., Pl. usuel. bras. 6: tab. 29. 1825.

Árvores ou arbustos, 2,5-3m alt.; râmulos, pecíolos e gemas densamente áureo-vilosos,

ramos glabros. Folhas glabras a esparsamente vilosas na face adaxial e esparsa a densamente vilosas

na abaxial; pecíolo 4,5-8mm compr.; lâmina 5,3-11 x 3-5,5cm, estreitamente elíptica, obovada ou

ovada, ápice agudo ou obtuso, base obtusa; nervação broquidódroma, nervura primária impressa

na face adaxial e proeminente na abaxial, nervuras secundárias e terciárias planas na face adaxial e

proeminentes na abaxial, nervuras secundárias formando ângulo de 40-50°com a primária, domácias

presentes. Inflorescências 1-3 flores, opositifólias. Flores com pedicelo 6-13mm compr., bráctea

1, deltoidea, sépalas 3 x 3mm, deltoideas, tomentosas; flores verde-amareladas; pétalas externas

em forma de pás do hélice, 7-9,5 x 5,5-7 x 0,5-1mm, obovadas ou suborbiculadas, dourado-

tomentosas, pétalas internas 2,6-3cm compr.; estames numerosos, ca. 1,2mm compr., estaminódios

ausentes; carpelos numerosos, 1-1,4mm compr., tomentosos. Frutos carpídios concrescidos em

sincarpo carnoso, 2,5-3 x 3-3,7cm, glabrescente, largamente obovoide, aréolas piramidais com

delimitação entre os carpídios, carpídios 30-50; sementes castanhas, arilo ausente.

Ocorre em florestas secundárias e primárias e matas de galeria, menos frequentemente em

cerrado, no litoral ocorre da Bahia ao Rio Grande do Sul e no interior em Minas Gerais e no Mato

Grosso. Floresce o ano todo, principalmente entre novembro e março e frutifica de setembro a

maio (MAAS et al., 1992).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°37’15"S, 40°59’46"W, 879m,

fr., Gasson et al. PCD 5978 (HUEFS, SPF).

4. Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Saff., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 61. 1914.

Prancha 6B

Arbustos 0,5-1,5m alt.; râmulos, pecíolos e gemas densamente áureo-lepidotos, ramos

glabros a glabrescentes. Folhas densamente lepidoto-tomentosas na face adaxial e densamente
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lepidotas na face abaxial; pecíolo 3-5mm compr.; lâmina 6-11 x 2,5-4,5cm, estreitamente elíptica

a elíptica ou oblanceolada, ápice agudo ou obtuso, base cuneada a aguda; nervação

broquidódroma, nervura primária impressa na face adaxial e proeminente na abaxial, nervuras

secundárias e terciárias planas na face adaxial e planas a pouco proeminentes na abaxial, nervuras

secundárias formando ângulo de 70-75°com a primária, domácias ausentes. Inflorescências 1-2

flores, opositifólias, às vezes supraxilares. Flores com pedicelo 5-6mm compr., brácteas

amplexicaules; botão floral largamente ovoide, sépalas 8 x 10mm, depresso-deltoideas, conatas

na base, lepidoto-tomentosas na face adaxial, lepidotas na abaxial; flores vermelhas; pétalas elípticas,

25 x 12mm, lepidoto-tomentosas na face adaxial e lepidotas na abaxial; estames numerosos, 1-2mm

compr., estaminódios ausentes; carpelos numerosos, 1,2-3mm compr., tomentosos. Frutos carpídios

concrescidos em sincarpo lenhoso, ca. 4,5 x 4,5cm, globoso, lepidoto, aréolas piramidais a planas, ca.

50 carpídios; sementes castanhas, arilo ausente.

Ocorre em cerrado e caatinga, do nordeste ao sul do Brasil, Bolívia e Paraguai. A ocorrência

de D. furfuracea no Rio de Janeiro, baseada em único material (Glaziou 10234), é talvez um

engano de localização (vide acima em A. leptopetala). (MAAS et al., 2003)

Material examinado: Brasil. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’26"S, 41°12’32"W, 1285m,

Correia et al. 103 (HUEFS); 11º37’58"S, 41º01’37"W, 913m, 23/IV/2009, fl., Echternacht &

Bastos 2022 (SPF); 11º35’12"S, 41º41’30"W, 950m, 15/VII/2003, França et al. 4767 (HUEFS);

16/XII/2005, fr., França et al. 5355 (HUEFS, SPF); 27/IV/1999, fl., Forzza et al. 1396 (CEPEC,

NY, SPF); 11º39’00"S, 41º07’00"W, 1100m, 4/XII/2002, Junqueira et al. 172 (HUEFS);

11º37’41,5"S, 41º00’00"W, 941m, 4/IV/2005, Nascimento et al. 193 (HUEFS); 11°35’03"S,

41°11’31"W, 1144m, 4/VIII/2001, Nonato et al. 965 (HUEFS); 11º43’20"S, 41º07’07"W, 886m,

6/III/1997, fl., fr., Silva et al. PCD 6081 (ALCB, HUEFS, SPF); 11°35’34"S, 41°11’54"W, 1333m,

14/III/1996, fl., Stannard et al. PCD 2399 (ALCB, SPF).

5. Xylopia laevigata (Mart.) R. E. Fr., Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. (34)5: 37. t. 6. f. 1. 1900.

Arbustos 3-5m alt.; râmulos, pecíolos e gemas glabrescentes, ramos glabros. Folhas glabras

na face adaxial e glabrescentes na abaxial; pecíolos 4-6mm compr.; lâmina 3,5-8 x 2-2,5cm,

estreitamente elíptica a lanceolada, ápice atenuado a ligeiramente acuminado ou agudo, base aguda;

nervação broquidódroma, nervura primária impressa a plana na face adaxial e proeminente na

abaxial, nervuras secundárias e terciárias planas a indistintas em ambas as faces, nervuras secundárias

formando ângulo de 70-85°com a primária, domácias ausentes. Inflorescência 1 flor, axilar. Flores

com pedicelo 3,5-5,5mm compr., brácteas ausentes; botão floral piramidal com ápice obtuso, sépalas

ca. 3-4 x 5mm, conatas até a metade do seu comprimento, glabras; flores creme-amareladas; pétalas
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externas ca. 9 x 5-6,5mm, estreitamente ovadas, pétalas internas 7-7,5 x 4,5mm, estreitamente

elípticas com a base côncava, pétalas adpresso-tomentosas; estames numerosos, 1,2mm compr.,

estaminódios 1,3mm compr.; carpelos 3,8mm compr. Frutos carpídios livres, 1,5-2,5cm x 6,5-

8mm, clavado-torulosos, estipe 7-12mm compr., glabros; sementes castanhas, arilo bilobado.

Ocorre na mata atlântica, caatinga e cerrado, principalmente no litoral, desde o Alagoas até

o Rio de Janeiro, mas na Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará também é encontrada no

interior (DIAS, 1988; MAAS et al., 2002). Segundo esses autores floresce de julho a fevereiro e

frutifica de agosto a maio.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º35’05"S, 40º59’27"W, 920m,

1/V/1999, fl., França et al. 2812 (HUEFS, SPF), 11º35’28"S, 41º12’24"W, 1210-1225m, 7/II/

1999, fr. e fl., Miranda-Silva 92 (HUEFS, SPF).

Observação: Mello-Silva & Pirani (1988) indicam a ocorrência de Guatteria notabilis em

Morro do Chapéu baseados em uma única coleção (Pereira 9974 & Duarte 8961), depositada no

herbário RB, indica a coleta em Diamantina, Minas Gerais. Esta espécie, de fácil localização no

campo, nunca antes nem depois foi recoletada em Morro do Chapéu e, possivelmente, não ocorre

na região. Os dados de coleta do material depositado no HB seriam, então, enganos na especificação

da localidade.
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(3). Junqueira 172 (4). Melo 4709 (2). Miranda-Silva 92 (5). Nascimento 193 (4). Nonato 965 (4).
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6081 (4). Stannard PCD 2399 (4).

APOCYNACEAE

APOCYNACEAE

Rita Fabiana de Souza-Silva & Alessandro Rapini

Chave de identificação para as espécies

1. Árvores ou arvoretas

2. Folhas opostas, com coléteres intra e interpeciolares; sépalas com coléteres opostos; anteras

sagitadas na base; sementes ariladas ................................... 39. Tabernaemontana solanifolia

2’. Folhas alternas, sem coléteres; sépalas sem coléteres; anteras cordadas na base; sementes aladas

3. Corola com mais de 2,5cm; ovário semi-ínfero, hemisincárpico; folicários cilíndricos

4. Pecíolo até 5mm; corola com menos de 4cm ....................... 21. Himatanthus drasticus

4’. Pecíolo ca. 15mm; corola com mais de 5cm .................... 20. Himatanthus bracteatus

3’. Corola com menos de 2cm; ovário súpero, apocárpico; folicários dolabriformes,  subcirculares

a piriformes
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5. Folhas revolutas na base; sépalas fortemente desiguais, 3-4 sepaloides, ovadas a

ovado-parabólicas, 1-2 foliáceas, panduriformes a obovadas; folicários muricados .....

............................................................................................ 3. Aspidosperma discolor

5’. Folhas inteiras na base; sépalas iguais entre si, lanceoladas a ovadas; folicários não

muricados

6. Ramos sem catafilos ao redor das gemas; lacínios da corola estreitamente

triangulares, eretos, torcidos; folicários velutinos ...... 6. Aspidosperma spruceanum

6’. Ramos com catafilos ao redor das gemas; lacínios da corola ovados ou obovados,

reflexos ou patentes, não torcidos; folicários glabros, pubescentes ou tomentosos

7. Lacínios da corola ovados, patentes, ca. 2mm ...... 4. Aspidosperma parvifolium

7’. Lacínios da corola lanceolados a oblongos, reflexos, com mais de 3mm

8. Lacínios da corola maiores que o tubo, mais de 8mm ..............................

..........................................................................5. Aspidosperma pyrifolium

8’. Lacínios da corola menores ou do tamanho do tubo, até 5mm ................

................................................................. 7. Aspidosperma aff. tomentosum

1’. Ervas a arbustos ou trepadeiras

9. Arbustos e corola com mais de 4cm, amarela; ovário sincárpico; frutos capsulares, espinescentes

........................................................................................................... 1. Allamanda puberulla

9’. Trepadeiras ou ervas, quando arbusto, então volúvel e com corola de menos de 3cm ou

então alva ou rósea; ovário apocárpico; frutos bifoliculares, lisos

10. Corola amarela, hipocrateriforme; anteras livres da cabeça estilar, com apêndices lineares

espiraladamente torcidos; sementes aladas ............................ 38. Skytanthus hancorniifolius

10’. Corola alva, esverdeada, creme, rósea ou roxa, eventualmente amarela, mas então

infundibuliforme; anteras fundidas à cabeça estilar, sem apêndices lineares espiraladamente

torcidos; sementes comosas

11. Corona ausente; anteras 4-esporangiadas; pólen dispersado em grãos

 12. Corola rotácea, com menos de 1cm; anteras exsertas

  13. Folhas pilosas a tomentosas ................................. 18. Forsteronia pubescens

APOCYNACEAE
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  13’. Folhas glabras, eventualmente puberulentas a pubescentes

     14. Sépalas com coléteres alternos; folicários moniliformes ............................

     ...............................................................................17. Forsteronia australis

    14’. Sépalas com coléteres opostos; folicários cilíndricos ............................

      .......................................................................... 19. Forsteronia thyrsoidea

12’. Corola hipocrateriforme a infundibuliforme, com mais de 1cm; anteras inclusas

15. Corola alva, com tubo de menos de 1cm .........................................

  ........................................................................37. Secondatia floribunda

15’. Corola amarela, rósea, roxa ou esverdeada, com tubo de mais de 1cm

 16. Látex geralmente incolor; anteras sagitadas na base

 17. Folhas glabras a puberulentas; corola hipocrateriforme, verde

amarelada, com menos de 3cm; folicários moniliformes, com mais

de 30cm ............................................................. 35. Prestonia coalita

17’. Folhas velutinas; corola infundibuliforme, roxa a violácea, com mais

de 3,5cm; folicários cilíndricos, com menos de 30cm ...........................

.................................................................... 40. Temnadenia violacea

16’. Látex branco; anteras cordadas na base

18. Ervas; lâmina foliar linear (até 6mm larg.); corola com menos de

3cm ........................................................ 29. Mandevilla tenuifolia

18’.Trepadeiras, subarbustos ou arbustos, raramente ervas, mas então

lâmina foliar com mais de 3cm larg.; lâmina estreitamente elíptica a

orbicular, raramente menos de 1cm larg., mas então trepadeiras;

corola com mais de 3cm

19. Lâmina foliar estreitamente elíptica; corola roxa, hipocrate-

riforme, até 4,2cm ........................... 24. Mandevilla leptophylla

19’. Lâmina foliar elíptica, oblonga ou (obo)vada; corola rósea

ou amarela, infundibuliforme, com mais de 4,5cm

APOCYNACEAE
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20. Corola amarela

21. Ramos glabros; pedicelo com mais de 5mm; lacínios da

corola com mais de 2cm ....... 25. Mandevilla microphylla

21’. Ramos pilosos a tomentosos; pedicelo até 2mm;

lacínios da corola com menos de 2cm ...................................

....................................................... 28. Mandevilla scabra

20’. Corola rósea

22. Ervas a subarbustos; coléteres ao longo do pecíolo

adaxialmente .......................... 23. Mandevilla illustris

22’. Arbustos ou trepadeiras; 1 par de coléteres na base

da lâmina foliar abaxialmente

23. Folhas pecioladas (pecíolo com mais de 4mm);

lâmina foliar com menos de 3cm larg.; pedúnculo da

inflorescência com mais de 2cm; sépalas com coléteres

alternos; corola vinácea no tubo ..............................

................................... 26. Mandevilla moricandiana

23’. Folhas sésseis; lâmina foliar com mais de 3cm

larg.; pedúnculo da inflorescência até 1cm; sépalas

com coléteres opostos; corola esverdeada no tubo

............................................ 27. Mandevilla sancta

11’.  Corona presente; anteras 2-esporangiadas; pólen dispersado em polinários

24. Sépalas ca. 10,4 x 4,5mm; corola hipocrateriforme, levemente urceolada, com

tubo de ca. 10mm; folicários carenados ............................  36. Schubertia multiflora

24’. Sépalas até 5,2 x 1,8mm; corola rotácea a campanulada ou reflexa, com tubo de

até 3,5mm; folicários eventualmente com projeções filiformes ou flocos, mas não

carenados

25. Corola vermelha e reflexa; corona alaranjada, com lobos cuculados e com

cornículos foiciformes; polinários com caudículos de ca. 0,45mm e polínios de ca.

1mm .............................................................................. 2. Asclepias curassavica

APOCYNACEAE
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25’. Corola alva, creme, esverdeada a vinácea, hipocrateriforme, campanulada a

rotácea, eventualmente com lacínios reflexos; corona alva, esverdeada ou vinácea,

aneliforme ou com lobos planos, sem cornículos foiciformes; polinários com

caudículos de menos de 0,35mm e polínios de menos de 0,75mm

26. Erva ereta; folhas subsésseis (pecíolo até 1mm) ............. 8. Barjonia erecta

26’. Trepadeira ou arbusto volúvel; folhas pecioladas (pecíolo com mais de 1mm)

27. Corola com lacínios lanceolados, levemente espiralados; polinários com

retináculo de mais de 0,65mm e caudículos corniculados distalmente

28. Corola amarelada, com lacínios de ca. 6,2mm; corona com lobos

rômbicos; polinários com retináculo de 0,67mm; ápice do ginostégio

cônico ...................................................................33. Oxypetalum erostre

28’. Corola atropurpúrea, lacínios ca. 19mm; corona com lobos

cuneiformes, emarginados; polinários com retináculo de 1,23mm; ápice

do ginostégio ca. 1cm rostrado, bífido distalmente ............................

.......................................................................... 34. Oxypetalum harleyi

27’. Corola com lacínios triangulares; polinários com retináculo de menos de

0,5mm e caudículos plicados, sinuosos a retos, mas não corniculados

29. Ramos tomentosos ou híspidos (e com tricomas glandulares);

pecíolo com mais de 2cm; polinários com caudículos plicados e polínios

com 0,5mm ou mais; folicários com protuberâncias crispadas ou

projeções filiformes

30. Ramos tomentosos, sem tricomas glandulares; pedicelo até 3mm;

corona com lobos trapeziformes, ondulados e papilosos no ápice,

quase da altura do ginostégio; polinários com retináculo de ca.

0,06mm larg. e polínios de ca. 0,74 x 0,5mm; folicários com

projeções filiformes  ................................ 30. Matelea ganglinosa

30’. Ramos híspidos, com tricomas glandulares; pedicelo ca. 5mm;

corona com lobos suboblongos bicornados, mais altos que o

ginostégio; polinários com retináculos de ca. 0,17mm larg. e polínios

de ca. 0,5 x 0,45mm; folicários com protuberâncias crispadas ...

........................................................................ 31. Matelea nigra
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29’. Ramos hirsutos, pubescentes, glabros ou glabrescentes (sem

tricomas glandulares); pecíolo com menos de 2cm; polinários com

caudículos sinuosos a retos e polínios com menos de 0,5mm; folicários

lisos (sem protuberâncias ou projeções)

31. Lâmina foliar abaxialmente tomentosa; corola abaxialmente

hirsuta, com lacínios de menos de 2mm....  14. Ditassa pohliana

31’. Lâmina foliar abaxialmente glabra a esparsamente hirsuta ou

pubescente; corola abaxialmente glabra, com lacínios de mais de

2mm

32. Folhas geralmente aglomeradas em ramos curtos; lâmina

geralmente linear, com menos de 2mm larg.

33. Lâmina foliar com até 1cm; pedúnculo das

inflorescências com menos de 1cm; corola até 3mm .....

..................................................... 11. Ditassa capillaris

33’. Lâmina foliar com mais de 1cm; pedúnculo das

inflorescências com mais de 1cm; corola com mais de

3,5mm ............................ 32. Nephradenia asparagoides

32’. Folhas não aglomeradas em ramos curtos; lâmina elíptica

a (ob)ovada ou triangular, com mais de 4mm larg.

34. Corona com lobos duplos, nitidamente mais altos

que o ginostégio

35. Arbusto volúvel; lâmina foliar triangular ..............

.................................................... 13. Ditassa hastata

35’. Trepadeira; lâmina foliar elíptica a (ob)ovada

36. Pedúnculo das inflorescências com menos de

0,5cm; pedicelo com até 0,5cm; lacínios da corola

com menos de 4mm; lobos da corona com

segmento interno quase da altura do

ginostégio...... ..................... 15. Ditassa retusa

36’. Pedúnculo das inflorescências com mais de
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1,5cm; pedicelo com 1cm ou mais; lacínios da

corola ca. 5,2mm; lobos da corona com segmento

interno mais alto que o ginostégio ........................

........................... 22. Macroditassa grandiflora

34’. Corona com lobos bilabiados a cimbiformes, simples

ou com uma prega internamente, quase da mesma altura

do ginostégio

37. Inflorescências pedunculadas (pedúnculos com

mais de 4mm); pedicelo com mais de 5mm

38. Lâmina foliar ovada, truncada a reniforme

na base, esparsamente hirsuta em ambas as faces;

sépalas sem coléteres; lacínios da corola com

menos de 5mm; polínios com até 0,3mm;

folicários ca. 5cm, puberulentos a tomentelos

............................... 9. Blepharodon manicatum

38’. Lâmina foliar elíptica, cuneada na base,

glabra ou com tricomas esparsos na margem;

sépalas com coléteres; lacínios da corola com

mais de 5mm; polínios com mais de 0,4mm;

folicários ca. 7,5mm, glabros..........................

.................................10. Blepharodon pictum

37’. Inflorescências sésseis; pedicelo com até 5mm

39. Ramos pubescentes; sépalas lanceoladas, mais

de 3mm; corola adaxialmente puberulenta; lacínios

com menos de 4mm; polinários com retináculo

de menos de 0,4mm ............ 12. Ditassa glazioui

39’. Ramos hirsutos; sépalas ovadas a

subdeltadas, menos de 2,5mm; corola

adaxialmente glabra; lacínios mais de 5mm;

polinários com retináculo de mais de 0,45mm

................................... 16. Ditassa rotundifolia

APOCYNACEAE
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1. Allamanda puberula A.DC., Prodr. 8: 319. 1844.

Prancha 6C

Arbustos eretos, ramos puberulentos, eventualmente glabros, lenticelados; escamas

envolvendo as gemas na base dos ramos e das folhas; látex branco. Folhas verticiladas, 3 ou 4 por

nó, subsésseis; lâmina oblanceolada a elíptica, geralmente revoluta, acuminada a apiculada no ápice,

estreitamente cuneada na base, 4,5-10 x 1,6-2,9cm, híspida a puberulenta em ambas as faces.

Inflorescências 1-3-floras, sésseis; pedicelo 5-9mm; sépala lineares a lanceoladas, 5-12 x 2-3mm,

geralmente puberulentas; coléteres opostos; corola infundibuliforme, amarela, externamente glabra,

eventualmente pubescente no ápice do tubo inferior, internamente pubescente na região de inserção

das anteras; tubo inferior 1,9-2,8cm, o superior 1,6-3cm; lacínios obovados, 1,8-3,4 x 1,7-3,7cm.;

corona ausente. anteras 4-esporangiadas, livres da cabeça estilar, sagitadas na base, inclusas; pólen

dispersado em grãos; ovário súpero, sincárpico. Frutos capsulares, elíptico-compressos,

espinescentes, 3,5-6cm, puberulentos; sementes aladas.

Facilmente reconhecida pelas flores vistosas, grandes e amarelas e/ou pelas cápsulas

espinescentes. Ocorre em Campos Rupestres, Carrascos e principalmente Caatingas do Piauí,

Pernambuco, Bahia e Minas Gerais.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 26/IV/1999, fl., fr., Amorim et

al. 2983 (CEPEC, SP); 1000m, 28/XI/1992, Arbo et al. 5351 (SPF); 11º09’S, 04º12’W, 1000m,

29/VI/1983, fr., Coradin et al. 6243 (HUEFS); 11º29’37"S, 41º19’36"W, 976m, 26/VIII/2006, fr.,

Damascena et al. 61 (HUEFS); 11º29’39"S, 41º19’37"W, 963m, 8/IX/2006, fr., Damascena et al.

115 (HUEFS); 11º33’S, 41º9’W, 11/I/2000, fl., Félix et al. 9565 (HUEFS); 11º35’35"S, 41º07’39"W,

915m, 2/V/1999, fl., fr., França et al. 2815 (HUEFS); 11º20’34"S, 41º21’45"W, 726m, 1/XII/

2006, fl., França et al. 5551 (HUEFS); 30/XI/1980, Furlan CFCR 313 (SPF, UEC); 11º15’31"S,

41º05’43"W, 690m, 5/V/2007, fr., Gonçalves et al. 208 (HUEFS); 11º33’S, 41º09’W, 3/IV/2004,

fl., Guedes 11047 (ALCB); 13/X/1981, fl., Hatschbach 44237 (CEPEC, MBM); 15/VII/1979, fr.,

Hatschbach & Guimarães 42368 (CEPEC, MBM, SPF); 24/XI/2001, Heringer et al. 2414 (EAC,

UB); 1000m, 20/II/1971, fl., fr., Irwin et al. 32648 (UB); 14/XI/2002, fl., Junqueira et al. 145

(HUEFS, MBM); 11º29’19"S, 41º20’W, 942m, 12/IV/2001, fl., fr., Lemos et al. 155 (CEPEC,

HUEFS); 11º42’22"S, 41º22’17"W, 915m, 17/XI/1999, fl., Melo et al. 3158 (CEPEC, HUEFS);

11º28’53"S, 41º04’5"W, 845m, 22/IV/2001, fl., fr., Melo et al. 3452 (HUEFS, MBM, UB);

11º15’53"S, 41º15’39"W, 1011m, 14/X/2006, fl., Melo et al. 4575 (HUEFS); 11º16’01"S,

41º05’21"W, 720m, 14/IV/2007, fr., fl., Melo et al. 4698 (ALCB, HUEFS); 11º22’58"S, 41º14’15"W,

1118m, 12/X/2006, fl., Melo et al. 4486 (HUEFS); 11º28’29"S, 41º18’54"W, 29/IV/2006, fr.,

Moraes et al. 202 (HUEFS); 11º29’32"S, 41º20’59"W, 21/X/1980, fl., Orlandi 325 (HRB);

APOCYNACEAE



97

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

11º15’32"S, 41º05’39"W, 690m, 19/V/2007, fr., Pastore et al. 2035 (HUEFS); 11º29’11"S,

41º07’41"W, 800m, 18/XI/1986, fl., fr., Queiroz et al. 1235 (HUEFS); 11º29’S, 41º21’W, 1000m,

24/II/2003, fl., fr., Rapini et al. 1029 (HUEFS); 11º23’07"S, 41º14’04"W, 1092m, 4/XI/2006, fl.,

Rocha & Ferreira 300 (HUEFS, RB); 11º15’30"S, 41º05’41"W, 704m, 15/IV/2007, fr., Rocha et

al. 339 (HUEFS); 11º29’39"S, 41º08’38"W, 7/V/1999, fr., Romero et al. 5679 (UEC); 11º29’23"S,

41º09’54"W, 899m, 22/I/2006, fl., fr., Roque 1343 (ALCB); 11º29’52"S, 41º09’50"W, 7/III/2003,

fr., Silva et al. 178 (HUEFS); 11º28’52"S, 41º05’30"W, 525m, 11/III/1996, fr., Stannard et al.

PCD 2265 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS); 11º29’26"S, 41º20’02"W, 927m, 5/V/2007, fr., Tavares

et al. 5 (HUEFS).

2. Asclepias curassavica L., Sp. Pl. 1: 215. 1753.

Prancha 6D

Subarbustos eretos, ramos esparsamente puberulentos; coléteres intrapeciolares; látex

branco. Folhas opostas; pecíolo 0,5-1,5cm; lâmina ovada a estreitamente elíptica, 9-16 x 1,5-

5,5cm, aguda a acuminada no ápice, atenuada na base, esparsamente puberulenta a quase glabra

em ambas as faces. Inflorescências 4-10-floras; pedúnculo 1,5-7cm; pedicelo 1-1,5cm; sépalas

lanceoladas, ca. 3 x 1mm, puberulentas abaxialmente; coléteres alternos; corola reflexa, vermelha,

minutamente papilosa; tubo ca. 0,7mm; lacínios elípticos, ca. 7 x 3,5mm; corona alaranjada, 5-

lobada; lobos cuculados, da altura do ginostégio, com cornículo foiciforme incurvados sobre o

ginostégio. anteras 2-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar formando o ginostégio; pólen

dispersado em polinários: retináculo sub-rômbico, ca. 0,36 x 0,24mm, caudículos sinuosos

distalmente, ca. 0,45mm, polínios ovado-sigmoides, ca. 1 x 0,34mm. ovário súpero, apocárpico;

ápice do ginostégio crateriforme. Frutos foliculares; folicários elipsoides, acuminados, ca. 7,5cm,

glabros; sementes comosas.

Reconhecida pelas flores vistosas, com corola vermelha reflexa e corona laranja, com lobos

cuculados e corniculados. Originária das Américas, está amplamente distribuída, ocorrendo de

maneira subspontânea em várias partes do mundo.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º26’24"S, 41º11’49"W,

1045m, 9/IX/2007, fl., Melo et al. 150 (HUEFS); 11º33’00"S, 40º54’03"W, 686m, 5/IV/2002, bt.,

fr., Oliveira et al. 150 (HUEFS).

3. Aspidosperma discolor A.DC., Prodr. 8: 398. 1844.

Árvores, ramos glabros a puberulentos, lenticelados quando jovens; catáfilos ao redor das

APOCYNACEAE



98

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

gemas; látex branco, eventualmente amarelo. Folhas alternas; pecíolo 5-7mm; lâmina elíptica, aguda

no ápice, revoluto-cuneada na base, 6-8,5 x 2,3-3,2cm, adaxialmente esparsamente puberulenta,

eventualmente glabra, abaxialmente puberulenta. Inflorescências multiflora (mais de 10 flores);

pedúnculo 0,5-3,5cm; pedicelo 3-5mm; sépalas fortemente desiguais, 3-4 sepaloides, ovadas a

ovado-parabólicas, 1-2 foliáceas, panduriformes a obovadas, 2-6 x 1-3,5mm, tomentelas, sem

coléteres; corola hipocrateriforme, alvo-esverdeada a amarelo-esverdeada, externamente tomentela,

internamente pubescente, puberulenta na fauce; tubo 5-6mm; lacínios estreitamente ovados, 3-4 x

1-1,5mm, eretos; corona ausente; anteras 4-esporangiadas, livres da cabeça estilar, cordadas na

base, inclusas; pólen dispersado em grãos; ovário súpero, apocárpico. Frutos foliculares; folicários

dolabriformes a subcirculares, 5-5,5 x 4-4,5cm, muricados; sementes aladas.

Facilmente reconhecida pelas folhas de base revoluta, pelas flores com sépalas desiguais e

pelos frutos muricados. Ocorre na Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Peru e no Brasil,

nas Regiões Norte e Nordeste, desde a Amazônia até o norte de Minas Gerais no Sudeste, em

Matas, Carrascos e Caatingas. É amplamente conhecida como quina; quina-do-rêgo, pitiá-de-rêgo,

pau-de-rêgo, cabo-de-macho e frade.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º26’18"S, 41º11’38"W, 7/

IX/2007, est., Rocha et al. 517 (HUEFS); 11º26’28"S, 41º11’38"W, 7/IX/2007, est., Rocha et al.

443 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Piatã, 13º07’34"S, 41º45’35"W, 1210m, 12/XI/1996,

fl., fr., Bautista et al. PCD 4228 (HUEFS).

4. Aspidosperma parvifolium A.DC., Prodr. 8: 398. 1844.

Árvores, ramos glabros, glabrescentes a puberulentos, lenticelados; catáfilos ao redor das

gemas apicais; látex branco. Folhas alternas; pecíolo 0,8-1,7cm; lâmina oblanceolada a elíptica,

aguda a acuminada no ápice, atenuada na base, 3,5-8 x 1,2-2,8cm, adaxialmente puberulenta a

pilosa, eventualmente glabra, abaxialmente puberulenta a pilosa, mais densamente na nervura central.

Inflorescências multiflora (mais de 10 flores); pedúnculo 5-10mm; pedicelo até 1mm; sépalas

ovadas, ca. 1 x 1mm, tomentosas, sem coléteres; corola hipocrateriforme, alvo-esverdeada a creme,

externamente tomentela, internamente pilosa; tubo ca. 4mm; lacínios ovados, ca. 2 x 1,5mm, patentes;

corona ausente; anteras 4-esporangiadas, livres da cabeça estilar, cordadas na base, inclusas; pólen

dispersado em grãos; ovário súpero, apocárpico. Frutos foliculares; folicários dolabriformes, ca.

5,5cm, lenticelados, tomentosos, geralmente farinhentos; sementes aladas.
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Característica pelas folhas com nervação terciária inconspícua, flores brevipediceladas,

tomentosas, com indumento amarelado-tomentoso (geralmente farinhento quando herborizado).

Ocorre em toda a América do Sul, exceto Colômbia e Chile. No Brasil, é encontrada em todas as

regiões, em ambientes de Florestas Ombrófila e Estacional, Restingas, Carrascos e, eventualmente,

Caatingas. É amplamente conhecida como pitiá, piquiá e petiá-amarelo.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 3/IV/1996, fr., Carvalho et al.

2407 (MBM); 11º40’39"S, 41º00’50"W, 9/XII/2006, fl., fr., Guedes et al. 12927 (ALCB).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Itaberaba, 12º19’55"S, 40º27’00"W, 472m, 14/VII/

2006, fl., Queiroz & Cardoso 12230 (HUEFS).

5. Aspidosperma pyrifolium Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 60. 1824.

Prancha 6E

Árvores, ramos glabros, tomentelos nos mais jovens, glabrescentes, lenticelados; catáfilos

ao redor das gemas apicais; látex branco. Folhas alternas; pecíolo 6-10mm; lâmina ovada a elíptica,

aguda a obtusa no ápice, cuneada a arredondada na base, 3,3-4,7 × 1,5-2,8cm, glabra a pilosa ou

tomentosa em ambas as faces. Inflorescências multifloras (mais de 10 flores); pedúnculo até 7mm;

pedicelo 2-3mm; sépalas lanceoladas, 1,5-2,5 × ca. 1mm, tomentosas, sem coléteres; corola

hipocrateriforme, com anel inconspícuo na fauce, esverdeada no tubo, alva nos lacínios, pilosa a

glabrescente em ambas as faces dos lacínios, pubescente a tomentela no tubo externamente, pilosa

internamente; tubo ca. 5mm; lacínios lanceolados a oblongos, 9-12  1,5-2mm, reflexos; corona

ausente; anteras 4-esporangiadas, livres da cabeça estilar, cordadas na base, inclusas; pólen dispersado

em grãos; ovário súpero, apocárpico. Frutos foliculares; folicários subpiriformes a dolabriformes,

ca. 5 × 2,5cm, glabros; sementes aladas.

Reconhecida pelos ramos e folhas pilosos a tomentosos quando jovens, glabrescentes, flores

com um anel inconspícuo, densamente piloso na fauce e os lacínios da corola sempre ultrapassando

o tubo. Ocorre na Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil: nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste e em

Minas Gerais, principalmente em Caatinga, eventualmente em Cerrados, Campos Rupestres,

Carrascos e Matas. É conhecida como pereiro, pereiro-branco, pereiro-de-saia, pereiro-de-cachorro

e pau-pereira.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11o00’53"S, 40o24’19"W, 650m,

4/V/2007, fr., Cardoso & Santos 1811 (HUEFS); 11o29’35"S, 41o19’44"W, 942m, 25/VIII/2006,

est., Damascena et al. 39 (HUEFS); 11o0’46"S, 41o25’58"W, 16/XI/1999, Melo et al. 3119 (HUEFS,

UEC); 11º15’30"S, 41º05’41"W, 722m, 14/IV/2007, fr., Rocha et al. 330 (CEPEC, HUEFS).
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6. Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg., Fl. Bras. 6 (1): 52. 1860.

Árvores, ramos papilados a glabrescentes; catáfilos ausentes; látex branco. Folhas alternas;

pecíolo 2,2-2,7cm; lâmina elíptica a elíptico-oblonga, aguda no ápice, atenuada na base, adaxialmente

glabra, abaxialmente glabra a puberulenta, 7,5-10 x 2,2-3,5cm. Inflorescências 5-10-floras;

pedúnculo 5-9mm; pedicelo 1-2mm; sépalas ovadas, 2-3 x 1-2mm, tomentosas, sem coléteres;

corola hipocrateriforme, amarela, externamente glabra, internamente puberulenta na região mediana

do tubo; tubo 4-5mm; lacínios estreitamente triangulares, torcidos, ca. 2 x 0,5-1mm, eretos; corona

ausente; anteras 4-esporangiadas, livres da cabeça estilar, cordadas na base, inclusas; pólen dispersado

em grãos. ovário súpero, apocárpico. Frutos foliculares; folicários piriformes, estipitados,

mucronados, ca. 12cm, velutinos; sementes aladas.

Reconhecida pelas folhas geralmente nítidas adaxialmente e esbranquiçadas na face abaxial,

inflorescências compostas longipedunculadas, com flores de sépalas verde-escuras, tomentosas,

lobos da corola eretos e torcidos, cerca de duas vezes mais curtos que o tubo e, pelos frutos

grandes, piriformes e velutinos. Ocorre desde o México até o Brasil, nas Regiões Norte, Nordeste,

Centro-Oeste e Sudeste, geralmente em Carrascos e Florestas Estacionais Semideciduais.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º26’18"S, 41º11’38"W, 7/

IX/2007, fr., Rocha et al. 464 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Abaíra, 13º18’S, 41º51’W, 1200m, 2/V/1992, fl.,

Ganev 217 (HUEFS, SPF).

7. Aspidosperma aff. tomentosum Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 58, t. 34. 1824.

Árvores, ramos glabrescentes, lenticelados; catafilos ao redor das gemas; látex branco.

Folhas alternas; pecíolo 5-7mm; lâmina oblanceolada, aguda a levemente apiculada no ápice,

atenuada na base, ca. 9 x 2,8cm, densamente pubescente em ambas as faces. Inflorescências

multifloras (mais de 10 flores), subsésseis; pedúnculo até 3mm; pedicelo 2-3mm; sépalas lanceoladas,

3-4 x ca. 0,8mm, pilosas, sem coléteres; corola hipocrateriforme, amarela, externamente densamente

pilosa na metade apical do tubo, esparsamente pilosa nos lacínios, internamente pilosa no tubo e

nos lacínios; tubo ca. 5mm; lacínios oblongos, 4-5 x ca. 1mm, reflexos; corona ausente; anteras

livres da cabeça estilar, cordadas na base, inclusas; pólen dispersado em grãos; ovário súpero,

apocárpico. Frutos foliculares; folicários subpiriformes, ca. 5cm, estipitados, mucronados,

puberulentos a tomentelos, lenticelados; sementes aladas.

Caracteriza-se pelas folhas densamente pubescentes, inflorescências pilosas e frutos
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subpiriformes, estipitados e lenticelados. Pode ser diferenciada de A. pyrifolium e A. parvifolium

pelas flores com pétalas reflexas, ultrapassando a metade do tubo da corola (vs. patentes e não

alcançando a metade do tubo em A. parvifolium), porém não ultrapassando o tubo (vs. maiores

que o tubo em A. pyrifolium). Se parece com A. tomentosum, uma espécie bastante variável e que

possivelmente se hibrida com outras espécies (WOODSON, 1951), formando um complexo de

difícil resolução.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º30’39"S, 40º53’59"W, 755m,

30/IV/1999, fr., França et al. 2747 (HUEFS); 11º40’59"S, 41º01’04"W, 17/XII/2005, fl., fr., França

et al. 5403 (HUEFS).

8. Barjonia erecta (Vell.) K.Schum., Nat. Pflanzenfam. 4(2): 285. 1895.

Prancha 6F

Ervas eretas, 30-40cm alt.; ramos glabros; coléteres intrapeciolares; látex branco. Folhas

opostas, subsésseis; pecíolo até 1mm; lâmina, (estreitamente) triangular, aguda a curtamente

apiculada no ápice, truncada a subcordada na base, 3-3,5 x 0,7-2cm, glabra. Inflorescências 1- ou

2-floras; pedúnculo ca. 1(-4)mm; pedicelo ca. 3mm; sépalas largamente triângulo-ovadas, ca. 1,4 x

1,2mm, glabras, sem coléteres; corola campanulada, esverdeada, abaxialmente glabra, adaxialmente

puberulenta na metade apical dos lacínios, barbada na porção basal; tubo ca. 1,3mm; lacínios ovados,

ca. 4,6 x 3cm; corona esbranquiçada, 5-lobada; lobos triângulo-hastados, revolutos para o ápice,

quase da altura do ginostégio, com uma membrana ligulada sob o dorso da antera; anteras 2-

esporangiadas, fundidas à cabeça estilar formando o ginostégio; pólen dispersado em polinários:

retináculo oblongo a elipsoide, ca. 0,3 x 0,18mm, caudículos sinuosos, ca. 0,1mm, polínios oblongos

a elipsoides, ca. 0,4 x 0,2mm; ovário súpero, apocárpico; ápice do ginostégio mamilado. Frutos

foliculares; folicários fusiformes, prolongados, 5-7cm, glabros; sementes comosas.

Reconhecida pelas folhas triangulares, coriáceas, e as flores campanuladas arranjadas em

cimeiras geralmente bifloras na porção acima da região folhosa da planta. É típica de Cerrados e

Campos Rupestres, no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso

e Mato Grosso do Sul, tendo sido registrada também para o Suriname (MARQUETE, 1979).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º56’S, 41º07’W, 900m, 5/

XII/2002, fr., Rapini et al. 977 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Jaborandi, 14º20’43"S, 44º58’45"W, 645m, 15/V/

2001, fl., França et al. 3678 (HUEFS).
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9. Blepharodon manicatum (Decne.) Fontella, Bradea 5(23): 262. 1989.

Trepadeiras, ramos com uma estria pubescente, glabrescentes; coléteres nodais; látex branco.

Folhas opostas; pecíolo 1-1,5cm, com um feixe de coléteres no ápice; lâmina ovada, aguda a

apiculada no ápice, reniforme a truncada na base, 2,5-3,5 x 1,5-2,3cm, esparsamente hirsuta em

ambas as faces. Inflorescências 2-4-floras; pedúnculo 0,7-1,3cm; pedicelo 8-12mm; sépalas

lanceoladas, ca. 1,9 x 0,8mm, glabras ou com tricomas isolados na margem, sem coléteres; corola

campanulada, vináceo-esverdeada, abaxialmente glabra, adaxialmente puberulenta; tubo ca. 2,5mm;

lacínios largamente triangulares, ca. 3 x 3,5mm; corona alva, 5-lobada; lobos bilabiados, quase da

altura dos ginostégio; anteras 2-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar formando o ginostégio;

pólen dispersado em polinários: retináculo subovoide, ca. 0,3 x 0,15mm, caudículos levemente

sinuosos, ca. 0,13mm, polínios subovoides, ca. 0,28 x 0,18mm; ovário súpero, apocárpico; ápice

do ginostégio levemente convexo. Frutos foliculares; folicários elipsoides, prolongados, ca. 4,7cm,

com tricomas esparsos; sementes comosas.

Reconhecida pelos longos e abundantes coléteres, ao redor dos nós, adaxialmente na porção

distal dos pecíolos e na base dos pedicelos. Ocorre em Caatingas,  Carrascos e Matas Secas da

Bahia, Pernambuco, Ceará e Piauí.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 1000m, 21/II/1971, fl., Irwin

et al. 30720 (UB); 11º39’07"S 40º57’42"W, 765-800m, 18/XI/1999, fl., Melo et al. 3183 (CEPEC,

HUEFS, MBM, SPF).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Juazeiro, 09º44’48"S, 40º41’03"W, 28/III/2000, fr.,

Fonseca et al. 1354 (ALCB, HUEFS).

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

Trepadeiras, ramos glabros; coléteres nodais, caducos; látex branco. Folhas opostas; pecíolo

ca. 5mm; lâmina estreitamente elíptica, acuminada a aristada no ápice, cuneada na base, 4-5,5 x 1-

1,2cm, glabra ou com tricomas esparsos na margem, com 1 par de coléteres na base adaxialmente.

Inflorescências 3-6-floras; pedúnculo 5-12mm; pedicelo ca. 1,5cm; sépalas ovadas, 2,5 x 1,8mm,

glabras; coléteres alternos; corola campanulada, esverdeada, abaxialmente glabra, adaxialmente

pubescente paralelamente à margem, com tricomas menores para o centro; tubo ca. 1,5mm; lacínios

lanceolados, ca. 7,2 x 3,8-4,2mm; corona 5-lobada; lobos cotiliformes a cimbiformes, quase da

altura do ginostégio; anteras 2-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar formando o ginostégio;

pólen dispersado em polinários; retináculo subovoide, 0,48-0,5 x 0,21-0,29mm, caudículos levemente

sinuosos a retos, 0,15-0,17mm, polínios largamente elipsoides a deltoides, 0,41-0,46 x 0,33-0,36mm;
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ovário súpero, apocárpico; ápice do ginostégio mamilado. Frutos foliculares; folicários ca. 7,5cm,

ovoides, longamente prolongados, glabros; sementes comosas.

Reconhecida pelos coléteres conspícuos nos nós e folhas e pelas flores com corola

ciliada e lobos da corona naviculares. É comum, ocorrendo especialmente em áreas perturbadas,

orlas de Mata e Cerrados, com extremo sul de distribuição em São Paulo e Paraguai, chegando até

o norte da América do Sul. Vinha sendo identificada como Blepharodon nitidum (Vell.) J.F.Macbr.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º44’07"S, 41º00’14"W,

900m, 19/XI/1986, fl., fr., Queiroz et al. 1312 (HUEFS, MBM, SP); 11º56’S, 41º07’W, 900m, 5/

XII/2002, Rapini et al. 976 (HUEFS).

11. Ditassa capillaris E.Fourn. Fl. Bras. 6(4): 253. 1885.

Prancha 6H

Trepadeiras, ramos unilateralmente hirsutos; coléteres nodais ou pareando os pecíolos;

látex branco. Folhas opostas, às vezes aglomeradas em ramos curtos; pecíolo (1-)2-4mm; lâmina

linear a raramente elíptica, geralmente revoluta, aguda a mucronada no ápice, cuneada na base, (4-

)5-10 x 0,3-1(-1,7)mm, glabra ou com tricomas esparsos. Inflorescências (1)2(-4)-floras; pedúnculo

1,5-5mm; pedicelo 4-7mm; sépalas ovadas, 0,8-1,2 x ca. 0,7mm, glabras; coléteres alternos; corola

rotácea a subcampanulada, alva, raramente esverdeada, abaxialmente glabra, adaxialmente

puberulenta, mais esparsamente para o centro dos lacínios; tubo 0,4-0,7mm; lacínios ovados a

elípticos, 2-2,2 x 1-1,5mm; corona alva, 5-lobada; lobos bilabiados, quase da altura do ginostégio;

anteras 2-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar formando o ginostégio; pólen dispersado em

polinários: retináculo elipsoide, 0,2-0,26 x 0,1-0,14mm, caudículos retos, ca. 0,1mm, polínios

elipsoides, 0,22-0,24 x 0,11-0,14mm; ovário súpero, apocárpico; ápice do ginostégio levemente

mamilado. Frutos foliculares; folicários estreitamente obclavados, 2-2,5cm, glabros; sementes

comosas.

Reconhecida pelas folhas estreitas, geralmente agrupadas em ramos curtos e floradas intensas.

Ocorre em Matas antropizadas sobre solos arenosos, Campos Rupestres e, principalmente, Caatingas,

do norte de Minas Gerais até o Ceará, sendo comum em Pernambuco e Bahia, mas rara na Paraíba

e no Piauí; também é reportada para a Serra da Mabucaba, na divisa entre São Paulo e Rio de

Janeiro, a partir de duas coletas de Glaziou que devem estar com a localidade incorreta.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37’09"S, 40º59’28"W, 790-

830m, 29/I/2003, fl., França et al. 4053 (HUEFS); 11º41’12"S, 41º01’21"W, 17/XII/2005, fl.,

815-850m, França et al. 5397 (HUEFS); 28/XI/1980, fl., Furlan et al. CFCR 241 (K, SPF);
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11º40’18"S, 41º01’05"W, 9/XII/2006, fl., Guedes et al. 12953 (ALCB, HRB); 11º37’31"S,

40º59’38"W, 820m, 20/IV/2001, fl., Melo et al. 3352 (HUEFS, MBM, UB); 11º36’S, 41º12’W,

1000m, 24/II/2003, fl., Rapini & Fiaschi 1026 (HUEFS); 11º27’S 40º55’W, 3/II/2002, fl., Rapini et

al. 956 (HUEFS); 11º27’S, 40º55’W, 3/XII/2002, fl., fr., Rapini et al. 958 (ALCB, HUEFS).

12. Ditassa glazioui E.Fourn., Fl. Bras. 6(4): 249. 1885.

Trepadeiras, ramos pubescentes; coléteres nodais ou pareando os pecíolos; látex branco.

Folhas opostas; pecíolo 4-5mm; lâmina elíptica, acuminada no ápice, obtusa a arredondada na

base, 1,5-2 x 0,5-0,7cm, pubescente em ambas as faces, raramente glabra abaxialmente.

Inflorescências 1- ou 2-floras, geralmente 2 por nó, sésseis; pedicelo 4-5mm; sépalas lanceoladas

a estreitamente triangulares, recurvadas, 3,2-3,6 x 0,9-1,1mm, com tricomas esparsos abaxialmente;

coléteres alternos; corola rotácea a subcampanulada, alva a levemente esverdeada, abaxialmente

glabra, adaxialmente puberulenta; tubo ca. 1mm; lacínios ovados, ca. 3,7 x 1,8-2,4mm; corona

alva, 5-lobada; lobos bilabiados, da altura ou pouco mais alto que o ginostégio, ligados entre si na

base; anteras 2-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar formando o ginostégio; pólen dispersado

em polinários: retináculo elipsoide, 0,24-0,28 x 0,15-0,17mm, caudículos levemente sinuosos, 0,1-

0,14mm, polínios elipsoides, 0,35-0,39 x ca. 0,15mm; ovário súpero, apocárpico; ápice do ginostégio

mamilado. Frutos foliculares; folicários imaturos ampuliformes, prolongados, ca. 2,5cm, tomentosos;

sementes comosas.

Trepadeira geralmente com floradas vigorosas, reconhecida pelas flores com sépalas longas,

ultrapassando amplamemte o tubo da corola. Ocorre principalmente em Caatingas, do norte de

Minas Gerais a Pernambuco, sendo mais comum na Bahia. A coleção-tipo, coletada por Glaziou,

aponta essa espécie para os campos da Bocaina, mas possivelmente trata-se de um engano na

localização da coleta.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º38’S, 41º16’W, 1300m, 28/

XI/1992, fl., Arbo et al. 5366 (SPF); ca. 11º20’S, 41º00’W, 800m, 17/I/1997, fl., Arbo et al. 7448

(CEPEC); 11º29’33"S, 41º19’33"W, 900m, 13/I/1998, fl., Rapini et al. 873 (SPF).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Maracás, 13º40’49"S, 40º25’03"W, 632m, 18/XII/

2004, fl., Silva-Castro et al. 891 (HUEFS); Rio de Contas, 13º35’49"S, 41º45’23"W, 817m, 8/

XII/2004, fl., Harley & Correia 55352 (HUEFS); Rodelas, 09º39’12"S, 38º32’24"W, 590m, 10/

VIII/2005, fr., Rapini et al. 1234 (HUEFS).
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13. Ditassa hastata Decne., Prodr. 8: 575. 1844.

Prancha 6I

Arbustos volúveis, ramos glabros; coléteres nodais frequentemente caducos; látex branco.

Folhas opostas; pecíolo 0,9-1,4cm; lâmina triangular, acuminada no ápice, truncada a hastada na

base, geralmente com coléteres adaxialmente, 1,6-2,8 x 0,8-1,2cm, glabra ou esparsamente ciliada.

Inflorescências 2-3-floras; pedúnculo 6-9(-1,5)mm; pedicelo 3-6mm; sépalas ovadas, ca. 1,15 x

0,6mm, glabras; coléteres alternos; corona alva, 5-lobada; lobos duplos: segmentos mais alto que o

ginostégio, o externo longamente subulado, sinuoso, o interno sublinear; anteras 2-esporangiadas,

fundidas à cabeça estilar formando o ginostégio; pólen dispersado em polinários: retináculo elipsoide,

0,16-0,17 x ca. 0,07mm, caudículos retos, ca. 0,07mm, polínios subovoides, ca. 0,24 x 0,09mm;

ovário súpero, apocárpico; ápice do ginostégio mamilado. Frutos foliculares; folicários elipsoides,

longamente prolongados, ca. 4cm, glabros; sementes comosas.

Reconhecida pelos ramos corticosos quando velhos, folhas triangulares e delicadas e pelo

odor de tempero exalado quando ferida. Ocorre em todo o Nordeste, chegando a Goiás e Rondônia,

principalmente em Caatingas associadas a afloramentos rochosos; em Morro do Chapéu foi

encontrada em Campos Rupestres, sobre lajedos de quartzo.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º28’18"S, 41º22’11"W, 748-

900m, 9/III/2003, fl., fr., Queiroz et al. 7714 (CEPEC, HUEFS, RB).

14. Ditassa pohliana E.Fourn., Fl. Bras. 6(4): 244. 1885.

Trepadeiras, ramos densamente hirsutos; coléteres ausentes ou inconspícuos; látex branco.

Folhas opostas; pecíolo 1,5-3mm; lâmina (estreitamente) elíptica, revoluta, mucronada no ápice,

cuneada na base, 1,4-3,4 x 0,2-1,1mm, adaxialmente hirsuta, abaxialmente tomentosa.

Inflorescências 8-16-floras; pedúnculo 1-1,5mm; pedicelo 1,5-4mm; sépalas lanceoladas, 9-10 x

0,5-0,4mm, esparsamente hirsutas abaxialmente, sem coléteres; corola subcampanulada, (amarelo-

)esverdeada, abaxialmente hirsuta, adaxialmente puberulenta; tubo ca. 0,4mm; lacínios lanceolados,

1,7-1,9 x 0,7-1mm; corona esbranquiçada, 5-lobada; lobos oblongos, mais baixos que o ginostégio,

fundidos entre si na base, internamente com uma prega digitiforme; anteras 2-esporangiadas, fundidas

à cabeça estilar formando o ginostégio; pólen dispersado em polinários: retináculo ovoide, 0,16-

0,18 x 0,09-0,11mm, caudículos retos, 0,05-0,06mm, polínios obovoides a botuliforme; ca. 0,22 x

0,07-0,09mm; ovário súpero, apocárpico; ápice do ginostégio levemente convexo. Frutos globosos

na base, longamente caudados, 2,3-2,5cm, hirsutos; sementes comosas.
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Reconhecida pelas folhas revolutas, indumentadas e mucronadas, e pelas pequenas flores

amareladas e hirsutas abaxialmente. Ocorre em Caatingas e orlas de mata, no norte de Minas

Gerais e na Bahia.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º38’S, 41º17’W, 980m, 01/

VI/1980, fl., Harley et al. 22961 (CEPEC, K, MBM, SPF); 1050m, 16/VII/1979, fl., Hatschbach &

Guimarães 42379 (CEPEC, MBM); 11º35’09"S, 41º11’37"W, 4/V/2001, fl., Konno et al. 798

(CEPEC, MBM); 11º26’22"S, 41º11’36"W, 1058m, 30/VI/2007, fl., Melo et al. 4869 (HUEFS);

11º35’28"S, 41º12’27"W, 1266m, 5/V/2007, fl., Rodrigues et al. 29 (HUEFS); 11º38’17"S,

41º09’30"W, 18/VII/2001, fl., Souza et al. 26422 (ESA).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Rio de Contas, 13º34’24"S, 41º50’30"W, 1058m, 4/

VIII/2006, fr., Harley 55517 (HUEFS).

15. Ditassa retusa Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 53. 1824.

Prancha 6J

Trepadeiras, ramos com uma estria pubescente, glabrescentes; coléteres nodais geralmente

caducos; látex branco. Folhas opostas; pecíolo 4-8mm; lâmina elíptica a obovada, arrendondada a

emarginada e mucronada a aristada no ápice, cuneada na base, 1,9-4,2 x 0,8-1,7cm, glabra ou com

tricomas esparsos, com 1 par de coléteres na base adaxialmente. Inflorescências 2-12-floras;

pedúnculo 1,5-3mm; pedicelo 3-4(-5)mm; sépalas (largamente) elípticas, 1,1-1,5 x 0,7-1,3mm,

glabras ou esparsamente ciliadas; coléteres alternos; corola subcampanulada, alva a esverdeada,

eventualmente com estrias vináceas, abaxialmente glabra, adaxialmente puberulenta, glabra no centro

dos lacínios; tubo 0,4-0,9mm; lacínios lanceolados, 3,1-3,7 x 1,4-1,8mm; corona alva, 5-lobada;

lobos duplos: o segmento externo oblongo, subulado, mais alto que o ginostégio, o interno

estreitamente lanceolado, quase da altura do ginostégio; anteras 2-esporangiadas, fundidas à cabeça

estilar formando o ginostégio; pólen dispersado em polinários: retináculo elipsoide, 0,27-0,29 x

0,12-0,15mm, caudículos retos, 0,07-0,13mm, polínios botuliformes, 0,45-0,47 x 0,15-0,19mm.

Frutos foliculares; folicários obclavados, 3-4cm, densamente velutinos; sementes comosas.

Reconhecida pelas folhas coriáceas e nítidas e pelas flores alvas, abundantes, com odor

desagradável em alguns períodos do dia, possuindo os lobos da corona subulados e sinuosos, bem

mais altos que o ginostégio. Possivelmente, está restrita à Bahia e Minas Gerais, ocorrendo ao

longo de toda a Cadeia do Espinhaço e adjacências, especialmente em Campos Rupestres, sobre

afloramento de arenito ou solo arenoso, mais raramente em Cerrados e Caatingas.
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Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 26/IV/1999, fl., Amorim 2967

(CEPEC, SP); 11º37’S, 40º59’W, 2/V/2003, fl., Andrade et al. 269 (HUEFS, IPA, UFP); 11º33’39"S,

41º17’69"W, 21/VII/2005, fr., Andrade et al. 608 (HUEFS); 1/V/2006, fl., Cardoso et al. 10 (HRB);

11º35’28"S, 41º12’26"W, 9/IV/2000, fl., Cordeiro et al. 2210 (HUEFS, IPA, SP); 17/V/1975, fl.,

Costa & Barroso s.n. (ALCB 7238 & 7239, HRB 25089); 3/IV/1976, fl., Davidse & D’Arcy 11899

(SP); 4/IX/1989, fr., Ferreira 211 (HRB); 11º34’41"S, 41º06’28"W, 935m, 29/IV/1999, fl., França

et al. 2723 (HUEFS); 11º35’28"S, 41º12’26"W, 9/VII/2000, fr., França et al. 3444 (BHCB, HUEFS);

11º41’28"S, 41º01’28"W, 28/V/2005, fl., França et al. 5221 (HUEFS); 11º35’S, 41º12’W, 1266m,

5/V/2007, fl., Freitas et al. 32 (HUEFS); 11º37’S, 41º01’W, 905m, 6/V/2007, Freitas et al. 48

(HUEFS); 11º28’58"S, 41º05’04"W, 950m, 29/VI/1996, Giulietti et al. PCD 3252 (ALCB, CEPEC,

HUEFS, K, SPF); 6/IX/2002, fr., Guedes et al. 9775 (ALCB); 24/X/2003, fl., Guedes et al. 10754

(ALCB); 11º33’S, 41º09’W, fl., 24/X/2003, fr., Guedes et al. 10762 (ALCB); 11º35’S, 41º12’W,

1000m, 30/V/1980, fl., Harley et al. 22774 (CEPEC, K, NY, SPF); 11º38’S, 41º02’W, 900m, 31/

V/1980, Harley et al. 22863 (CEPEC, K, MBM, NY, SPF);11º38’S, 41º17’W, 980m, 1/VI/1980,

fl., Harley et al. 22972 (CEPEC, K, NY, SPF); 11º34’55"S, 41º06’00"W, 1000m, 28/VI/1996,

Hind et al. PCD 3140 (ALCB, CEPEC, HUEFS, HRB, SPF); 11º40’50"S, 41º08’22"W, 4/V/2001,

fl., Konno et al. 797 (ALCB, CEPEC, MBM); 11º34’32"S 41º09’54"W, 19/IV/2001, fl., Melo et

al. 3300 (HUEFS, MBM, UB); 11º26’09"S, 41º11’29"W, 1066m, 1/VII/2007, fr., Melo et al.

4924 (HUEFS); 3/V/2007, Oliveira & Rua 1253 (HUEFS); 11º26’24"S, 41º11’39"W, 1071m, 20/

V/2007, fl., Pastore et al. 2046 (HUEFS); 11º05’27"S, 41º12’34"W, 1235m, 21/VII/2006, fr.,

Paula-Souza et al. 6296 (ESA, RB); 11º33’51"S, 41º08’24"W, 1000m, 19/IX/1986, fr., Queiroz et

al. 1242 (HUEFS); 11º19’43"S, 41º07’39"W, 11/V/2003, Queiroz et al. 7790 (HUEFS); 11º37’39"S

41º00’01"W, 905m, 6/V/2007, fl., Rodrigues et al. 37 (HUEFS); 11º37’69"S, 41º00’05"W, IX/

2004, fr., Roque et al. 1120 (ALCB); 11º37’69"S, 41º00’05"W, 17/VII/2005, fl., Roque et al.

1183 (ALCB); 11º37’39"S, 41º00’01"W, 905m, 6/V/2007, fl., Tavares et al. 37 (HUEFS).

16. Ditassa rotundifolia (Decne.) Baill. ex K.Schum., Nat. Pflanzenf. 4(2): 242. 1895.

Prancha 7A

Arbustos prostrados a volúveis, ramos hirsutos; coléteres pareando os pecíolos; látex branco.

Folhas opostas; pecíolo ca. 2mm; lâmina largamente elíptica, mucronada no ápice, obtusa na base,

1,2-1,4 x 0,8-1cm, adaxialmente quase glabra a hirsuta e com 2 coléteres na base, abaxialmente

esparsamente hirsuta. Inflorescências 1- ou 2-floras, sésseis; pedicelo 2-3mm; sépalas ovadas a

subdeltadas, ca. 1,5-2,2 x 1,2-1,4mm, glabras; coléteres alternos; corola campanulada, creme, glabra;

tubo ca. 0,4mm; lacínios suboblongos, ca. 5,5 x 2,2mm; corona esbranquiçada, 5-lobada; lobos

corniculiformes, da altura do ginostégio, com 3 pregas digitiformes abaixo das anteras, anteras 2-
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esporangiadas, fundidas à cabeça estilar formando o ginostégio; pólen dispersado em polinários:

retináculo estreitamente oblongo, ca. 0,47 x 0,1mm, caudículos sigmoides, ca. 0,28mm, polínios

botuliformes a reniformes, 0,41-0,45 x 0,12-0,15mm. Frutos foliculares; folicários imaturos

obclavados, velutinos; sementes comosas.

Reconhecida pelas folhas nítidas e mucronadas, semelhantes às de D. retusa, porém as

flores são maiores e possuem o ginostégio estipitado e os lobos da corona da altura do ginostégio.

Ocorre em campos gerais e Campos Rupestres da Chapada Diamantina, na Bahia, Serra de Itabaiana,

em Sergipe, e Serra de Catimbau, em Pernambuco.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º38’S, 41º17’W, 980m, 1/

VI/1980, fl., Harley et al. 22977 (CEPEC, K, MBM, NY, SPF); 11º39’S, 41º08’W, 1100m, 4/XII/

2002, fr., Rapini et al. 968 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Jacobina, 11º09’09"S, 40º30’16"W, 932m, 5/VII/

996, fl., Bautista et al. PCD 3424 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, K, SPF).

O material Mori & Boom 14538 (CEPEC, RB) foi identificado como subspécie de

Metastelma harleyi Fontella (Fontella-Pereira, in sched.), espécie até então conhecida apenas para

o sul da Chapada Diamantina, mas pode se tratar de uma espécie nova, proximamente relacionada

a M. harleyi e D. rotundifolia. Como encontramos apenas um espécime com tais características,

preferimos não incluí-lo nesta flora, aguardando estudos mais detalhados que permitam definir sua

identidade com segurança.

17. Forsteronia australis Müll. Arg. Fl. Bras. 6(1): 103. 1860.

Trepadeiras, ramos puberulentos a glabrescentes, lenticelados; látex branco. Folhas opostas;

pecíolo 3-5mm; lâmina elíptica a obovada, acuminada no ápice, cuneada na base, 6-8,5 x 3,3-4cm,

glabra, abaxialmente com domácias glabras na axila das nervuras secundárias. Inflorescências até

5-floras; pedúnculo até 3mm; pedicelo 0,5-1mm; sépalas ovado-deltoides, 0,8-1,2mm, escariosas,

densamente puberulento-papiladas; coléteres opostos; corola rotácea, esbranquiçada, externamente

glabra, internamente minutamente vilosa na fauce e esparsamente puberulenta nos lacínios; tubo

0,7-1mm; lacínios oblongo-elípticos, 3-3,5mm; corona ausente. anteras 4-esporangiadas, fundidas

à cabeça estilar, cordadas na base, exsertas; pólen dispersado em grãos; ovário súpero, apocárpico.

Frutos foliculares; folicários moniliformes, 27-43cm, lenticelados, glabros; sementes comosas.

Característica pelas folhas com domácias glabras na axila das nervuras secundárias da face

adaxial, pela corola rotácea e pelos frutos delgados e alongados com espaçamento de até 7cm entre
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os artículos. A descrição da parte floral está baseada em Woodson (1935) devido a ausência de

material com flores nas coleções observadas. Ocorre na Bolívia e no Brasil, nas Regiões Nordeste

e Sudeste, e em Goiás, geralmente em Mata.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º26’01"S, 41º11’45"W,

1073m, 4/V/2007, fr., França et al. 5643 (HUEFS); 11º26’22"S, 41º11’36"W, 1058m, 30/VI/2007,

fr., Melo et al. 4872 (HUEFS); 11º26’13"S, 41º11’47"W, 1097m, 12/X/2007, fr., Melo et al. 5262

(HUEFS).

18. Forsteronia pubescens A.DC., Prodr. 8: 436. 1844.

Trepadeiras, ramos pilosos a tomentosos, glabrescentes, lenticelados; látex branco. Folhas

opostas; pecíolo 0,6-1,2cm; lâmina largamente elíptica a oblanceolada, eventualmente obovada,

acuminada no ápice, arredondada a levemente cordada na base, 4,7-9,8 x 3-5,8cm, adaxialmente

pubescente a pilosa, com coléteres geralmente presentes na nervura principal, abaxialmente

tomentosa; da face adaxial. Inflorescências 5-12-floras; pedúnculo 2-6mm; pedicelo 2mm; sépalas

ovadas, ca. 2 x 1mm, pubescentes a pilosas; coléteres opostos; corola rotácea, alva, pubescente

nos lacínios interna e externamente, densamente pilosa internamente no tubo; tubo ca. 1mm; lacínios

oblongos, 4-5 x ca. 1mm; corona ausente; anteras 4-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar,

profundamente cordadas na base, exsertas; pólen dispersado em grãos; ovário súpero, apocárpico.

Frutos foliculares; folicários submoniliformes, ca. 41,5cm, glabros a puberulentos, lenticelados;

sementes comosas.

Reconhecida pelos ramos e folhas pilosos a tomentosos, inflorescências tirsoides, geralmente

maiores que as folhas que as subtendem e pela corola rotácea. Ocorre na Argentina, Bolívia, Paraguai,

Peru e Brasil, no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste (KOCH & KINOSHITA, 2005); em Morro do

Chapéu, foi encontrada em Caatinga.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º15’32"S, 41º05’40"W, 690m,

19/V/2007, fr., Bastos et al. 43 (HUEFS); 11º15’28"S, 41º09’40"W, 690m, 5/V/2007, fr., Gonçalves

et al. 191 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Oliveira dos Brejinhos, 12º14’S, 42º45’W, 495m,

14/X/2007, fl., Conceição et al. 2597 (HUEFS).

19. Forsteronia thyrsoidea (Vell.) Müll. Arg., Fl. Bras. 6(1): 105. 1860.

Trepadeiras, ramos pubescentes, lenticelados; látex branco. Folhas opostas; pecíolo 3-
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5mm; coléteres intrapeciolares; lâmina (oblongo-)elíptica, acuminada a apiculada no ápice, atenuada

a levemente decorrente na base, 5,8-7 x 2,4-3cm, geralmente glabra, eventualmente puberulenta a

pubescente em ambas as faces, abaxialmente com domácias glabras na axila das nervuras secundárias;

coléteres na base da lâmina ou na região mediana do pecíolo adaxialmente. Inflorescências ca. 5-

floras, subsésseis; pedúnculo até 2mm; pedicelo 1-2mm; sépalas ovadas, 3-4 x ca. 2mm, densamente

pubescentes; coléteres alternos; corola rotácea, esverdeada a alva, externamente puberulenta a

pubescente, internamente pubescente nos lacínios, densamente pilosa no tubo; tubo 2-2,5mm; lacínios

oblongo-elípticos, 4-4,5 x 1,5-2mm; corona ausente; anteras 4-esporangiadas, fundidas à cabeça

estilar, profundamente cordadas na base, exsertas; pólen dispersado em grãos; ovário súpero,

apocárpico. Frutos foliculares; folicários cilíndricos, 13-25cm, divaricados, lenticelados, glabros;

sementes comosas.

Reconhecida pelas folhas com domácias glabras e pelas inflorescências tirsoides,

densamente congestas, menores que as folhas que as subtendem. A descrição do fruto está baseada

na Flora de São Paulo (KOCH & KINOSHITA, 2005) e de Santa Catarina (MARKGRAF, 1968).

Ocorre no Paraguai, Argentina, Bolívia e Brasil, na Região Sudeste, chegando até a Bahia.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11o40’S, 41o01’15"W, 9/XII/

2006, fl., Guedes et al. 12882 (ALCB).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Abaíra, 13o17’26"S, 41o47’52"W, 925m, 24/X/1999,

fl., Carneiro-Torres et al. 142 (HUEFS).

20. Himatanthus bracteatus (A.DC.) Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 25(1): 200. 1938 [1937].

Prancha 7B

Arvoretas, ramos glabros; látex branco. Folhas alternas; pecíolo ca. 1,5cm; lâmina

oblanceolada, aguda no ápice, atenuada na base, 14-25 x 4,5-7cm, glabra. Inflorescências geralmente

2-floras; pedúnculo 4-6mm; pedicelo 5-7mm; sépalas triangulares, ca. 2 x 1mm, glabras, sem

coléteres; corola hipocrateriforme, alva, amarela na fauce, externamente glabra, internamente

pubescente no tubo; tubo ca. 2,5cm; lacínios elípticos a obovados, 3-5 x 1-1,5cm; corona ausente;

anteras 4-esporangiadas, livres da cabeça estilar, cordadas na base, inclusas; pólen dispersado em

grãos; ovário semi-ínfero, hemi-sincárpico. Frutos foliculares; folicários cilíndricos, ca. 25cm,

divergentes; sementes aladas.

Característica pelo hábito arbóreo, as folhas alternas, oblanceoladas e flores alvas com

fauce amarela. Como característico do gênero, possui um par de brácteas petaloides, de 2,5-3cm,

subtendendo as inflorescências bifloras. Pode ser confundida com H. drasticus, diferindo pela lâmina
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de ápice agudo (vs. obtuso), pela nervação terciária discreta (vs. proeminentemente marcada) em

ambas as faces, além de brácteas e flores maiores. Ocorre no Sudeste e Nordeste, geralmente em

Florestas Atlânticas, Matas Ciliares ou Florestas Mesófilas, mas também em Campos Rupestres,

Cerrados e mesmo Caatingas.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11o45’42"S, 41o08’31"W, 16/

III/1996, fl., Woodgyer et al. PCD 2460 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, SPF).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Amargosa, 12o52’S, 39o28’W 750-900m, 24/I/2007,

fl., Cardoso et al. 1536 (HUEFS). Lençóis, 12o34’S, 41o23’W, 600m, 30/VII/2006, fr., Couto 173

(HUEFS).

21. Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel, Bradea 5(Supl.): 18. 1991.

Prancha 7C

Arvoretas, ramos glabros; látex branco. Folhas alternas; pecíolo 3-5mm; lâmina oblanceolada

a estreitamente obovada, obtusa no ápice, cuneada a atenuada na base, 9-14,5 x 4,2-6cm, glabra.

Inflorescências geralmente 2-floras; pedúnculo 4-7mm; pedicelo ca. 5mm; sépalas triangulares, 1-

2 x ca. 1mm, glabras, sem coléteres; corola hipocrateriforme, alva, amarela no tubo, externamente

glabra, internamente pubescente na fauce e na base das anteras; tubo ca. 1cm; lacínios elípticos a

obovados, ca. 2 x 1,2cm.; corona ausente. anteras 4-esporangiadas, livres da cabeça estilar, cordadas

na base, inclusas; pólen dispersado em grãos; ovário semi-ínfero, hemi-sincárpico. Frutos foliculares;

folicários cilíndricos, ca. 23cm, divergentes, glabros; sementes aladas.

Reconhecida pelo porte arbóreo, folhas alternas, geralmente oblanceoladas e nervação

terciária bem marcada, brácteas petaloides e flores alvas, de fauce amarela. Pode ser confundida

com H. bracteatus, diferindo pelas características colocadas no comentário daquela espécie. Ocorre

no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, geralmente em Cerrados, Caatingas e Campos

Rupestres, eventualmente em Matas.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11o56’S, 41o07’W, 900m, 5/

XII/2002, fl., fr., Rapini et al. 984 (HUEFS); 11o27’34"S, 41o18’50"W, 1054m, 22/VII/2005, fr.,

Santos et al. 384 (HUEFS).

22. Macroditassa grandiflora (E.Fourn.) Malme, Ark. Bot. 28A(5): 23. 1936.

Trepadeiras, ramos glabros; coléteres nodais; látex branco. Folhas opostas; pecíolo 6-

9mm; lâmina ovada a oblonga, acuminada a mucronada no ápice, arredondada na base, 3,5-6,2 x
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1,4-3,2cm, glabra ou com tricomas esparsos na margem, adaxialmente com 2-3 coléteres na base.

Inflorescências 3-15-floras; pedúnculo 2-3,5cm; pedicelo 1-1,7cm; sépalas ovadas, ca. 1,1 x 0,7mm,

glabras; coléteres alternos; corola rotácea, esverdeada, abaxialmente glabra, adaxialmente

tomentulosa, pilosa na base dos lacínios; tubo ca. 0,7mm; lacínios lanceolados, ca. 5,2 x 1,9mm;

corona alva, 5-lobada; lobos duplos: segmentos mais altos que o ginostégio, o externo lanceolado

e subulado, o interno filiforme; anteras 2-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar formando o

ginostégio; pólen dispersado em polinários: retináculo trulado, 0,33-0,35 x 0,15-0,19mm, caudículos

geniculados, 0,15-0,2mm, polínios dacrioides, ca. 0,4 x 0,13-0,14mm; ovário súpero, apocárpico;

ápice do ginostégio mamilado. Frutos não vistos, mas certamente folicários com sementes comosas.

Reconhecida pelas folhas membranáceas e pelas flores com lobos da corona sinuosos,

arranjadas em inflorescências axilares e opostas. Ocorre no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia,

geralmente em orlas de Mata.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 1000m, 21/II/1971, Irwin et al.

30733 (NY, UB).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Piritiba, 11º35’57"S, 40º35’57"W, 625m, 15/V/1999,

fr., França et al. 2966 (HUEFS).

23. Mandevilla illustris (Vell.) Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 20(4): 727. 1933.

Prancha 7E

Ervas a subarbustos, ramos glabros a puberulentos; coléteres intra e interpeciolares; látex

branco. Folhas opostas; pecíolo 4-5mm, adaxialmente com coléteres ao longo de sua extensão;

lâmina oblongo-elíptica a obovada, apiculada no ápice, levemente cordada a arredondada na base,

5,5-8 x 3,2-4,8cm, glabra a esparsamente puberulenta em ambas as faces. Inflorescências até 10-

floras; pedúnculo 5,5-9cm; pedicelo 1,2-1,7cm; sépalas lanceoladas, 6-12 x 2mm, glabras; coléteres

alternos; corola infundibuliforme, rósea, vermelho-arroxeada na fauce, passando a amarelada na

base, externamente glabra, internamente pilosa na região de inserção das anteras; tubo inferior 1,3-

1,5cm, o superior 2-2,5cm; lacínios obovado-oblíquos, 1,9-2,2 x ca. 2cm; corona ausente; anteras

4-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar, cordadas na base, inclusas; pólen dispersado em grãos;

ovário súpero, apocárpico. Frutos foliculares; folicários filiformes, 12,5-20,5cm, glabros; sementes

comosas.

Reconhecida pelo hábito ereto, folhas com nervuras evidentes e coléteres ao longo do

pecíolo adaxialmente, inflorescências terminais, com flores róseas, avermelhadas a arroxeadas na
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fauce. Dentro de um conceito amplo para essa espécie, ela se distribui no Paraguai, Bolívia e Brasil,

nas Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, principalmente em Cerrados e Campos Rupestres.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11o56’S, 41o07’W, 900m, 5/

XII/2002, fl., Rapini et al. 978 (HUEFS); 11º33’51"S, 41º09’45"W, 28/I/2005, Paula-Souza et al.

4960 (ESA).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Maracás, 13o25’075"S, 40o24’14"W, 989m, 16/II/

2004, fl., fr., Oliveira 1037 (CEPEC, HUEFS); Piatã, 13o07’16"S, 41º49’32"W, 1340m, 2/XI/

1996, fl., fr., Bautista et al. PCD 3909 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, SPF).

24. Mandevilla leptophylla (A.DC.) K.Schum., Nat. Pflanzenfam. 4(2): 171. 1895.

Prancha 7F

Trepadeiras, caule glabro a velutino; coléteres nodais; látex branco. Folhas opostas; pecíolo

2-4mm; lâmina estreitamente elíptica, acuminada no ápice, obtusa a subcordada na base, 5,5-8,8 x

0,4-1,5cm, velutina em ambas as faces, geralmente com 1 par de coléteres na base adaxialmente.

Inflorescências geralmente até 3(6)-floras; pedúnculo ca. 1(-2,5)cm; pedicelo 2-5mm; sépalas

lanceoladas a lineares, 4-8 x 0,5-1mm, puberulentas a pilosas; coléteres alternos; corola

hipocrateriforme, levemente expandida na metade superior do tubo, verde-avermelhada no tubo,

roxa nos lacínios, externamente glabra, internamente pilosa na região de inserção das anteras; tubo

2-2,7cm; lacínios espatulados, levemente crispados no ápice, 1-1,5 x 0,5-0,9cm; corona ausente;

anteras 4-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar, cordadas na base, inclusas; pólen dispersado em

grãos; ovário súpero, apocárpico. Frutos foliculares; folicários filiformes, 10,5-13,8cm, glabros;

sementes comosas.

Reconhecida pelas folhas delgadas, velutinas, geralmente esbranquiçadas abaxialmente e

pelas flores purpúreas a arroxeadas, hipocrateriformes. Endêmica do Semiárido, ocorre no norte

de Minas Gerais e na Bahia, geralmente em transição entre Campos Rupestres e Caatingas.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º28’10"S, 41º17’09"W,

1029m, 29/IV/2006, fr., Moraes et al. 187 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Rio de Contas, 13º37’38"S, 41º45’25"W, 912m, 3/

II/2004, fl., Harley et al. 54786 (HUEFS); Palmeiras, 12º31’55"S, 41º35’14"W, 800m, 3/II/2004,

fl., fr., Melo et al. 3614 (HUEFS).
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25. Mandevilla microphylla (Stadelm.) M.F.Sales & Kinoshita-Gouv., Iheringia 64(1): 68. 2009.

Prancha 7G

Trepadeiras, ramos glabros a puberulentos; coléteres nodais caducos; látex branco. Folhas

opostas; pecíolo 4-10mm; lâmina ovada, acuminada a cuspidada no ápice, cordada na base, 4-6 x

2,5-4cm, adaxialmente glabra, abaxialmente glabra a pilosa na base da nervura principal.

Inflorescências 2-8-floras; pedúnculo ca. 2mm; pedicelo 0,8-1,8cm; sépalas triangulares, ca 1 x

1mm, glabras a puberulentas; coléteres opostos; corola infundibuliforme, amarela, com fauce

alaranjada, externamente glabra, eventualmente puberulenta, internamente pilosa da metade do

tubo inferior até a região de inserção das anteras; tubo inferior 2,1-2,9cm, o superior 2-3cm; lacínios

obovados, 2,5-4 x 2,2-3,5cm; corona ausente; anteras 4-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar,

cordadas na base, inclusas; pólen dispersado em grãos; ovário súpero, apocárpico. Frutos foliculares;

folicários submoniliformes, 16-36cm, glabros; sementes comosas.

Reconhecida pelas folhas ovadas com um tufo de tricomas característico, que se estende

abaxialmente do ápice do pecíolo a base da nervura central, e pelas flores amarelas. Endêmica do

Nordeste ocorre na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, em Caatingas, Campos

Rupestres, Matas de Cipó e Restingas. Apesar das flores vistosas, foi coletada uma única vez em

Morro do Chapéu, no Morrão, uma das regiões mais coletadas do município.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 15/I/1977, fl., Hatschbach 39653

(MBM).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Lençóis, 12º27’24"S, 41º27’10"W, 1000m, 22/XI/

1994, fl., fr., Melo et al. PCD 1236 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS); Maracás, 27/II/2000, fl., fr.,

Oliveira et al. 382 (HUEFS); 29/II/2002, fl., fr., Oliveira et al. 425 (CEPEC, HUEFS).

26. Mandevilla moricandiana (A.DC.) Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 20: 705. 1933.

Prancha 7D

Trepadeiras, ramos geralmente puberulentos a pubescentes, eventualmente glabros; coléteres

nodais; látex branco. Folhas decussadas; pecíolo 5-9mm; lâmina obverso-obovada a obovado-elíptica,

levemente revoluta, cuspidada a apiculada ou arredondado-mucronada, eventualmente emarginada

no ápice, cuneada na base, 2,5-4,5 x 1,3-2,5cm, adaxialmente glabra, geralmente com 1 par de

coléteres na base, abaxialmente puberulenta a densamente pubescente, eventualmente glabra.

Inflorescências 2-7-floras; pedúnculo 3-6cm; pedicelo 0,7-2cm; sépalas linear-lanceoladas, 4-7 x

1-2mm, glabras; coléteres alternos; corola infundibuliforme, rósea nos lacínios, vinácea no tubo;
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tubo 3-3,7cm; lacínios oblongo-obovados, 2,2-4 x 2-3cm; corona ausente; anteras 4-esporangiadas,

fundidas à cabeça estilar, cordadas na base, inclusas; pólen dispersado em grãos; ovário súpero,

apocárpico. Frutos foliculares; folicários filiformes, 11-16,5cm, eretos, glabros; sementes comosas.

Caracterizada pelos ramos laterais eretos, curtos, densamente folhosos, com nós encurtados,

pelas folhas subovadas, pelos apêndices nodais coriáceos, bem desenvolvidos, e as flores róseas, mais

escuras no tubo. Ocorre do Rio de Janeiro ao Ceará, em Restingas, Campos Rupestres, Caatingas,

Cerrados e Matas, principalmente no litoral, penetrando no interior da Bahia, Pernambuco e Ceará.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11/XI/1998, fl., fr., Carneiro et

al. 32 (HUEFS); 11º34’S, 41º11’11"W, 1123m, 4/IV/2002, fl., fr., Correia et al. 101 (ALCB,

HRB, HUEFS, MBM, RB, UFP); 18/VII/1998, fl., Félix & Trajano 8685 (HST); 11º37’09"S,

40º59’28"W, 748-760m, 20/I/2003, fl., fr., França et al. 4050 (HUEFS, RB); 11º37’27"S,

40º59’43"W, 844m, 1/V/2004, fl., Jesus et al. 6 (HUEFS); 31/III/1991, fl., Miranda et al. 277

(UFRPE); 11o35’03"S, 41o11’31"W, 1144m, 4/VIII/2001, fl., fr., Nonato et al. 966 (HUEFS);

11º37’52"S, 40º59’20"W, 922m, 9/III/2003, fl., Queiroz et al. 7701 (CEPEC, HUEFS).

27. Mandevilla sancta (Stadelm.) Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 20(4): 726. 1933.

Prancha 7H

Subarbustos ou arbustos escandentes a trepadeiras, ramos glabros; coléteres intra e

interpeciolares geralmente presentes; látex branco. Folhas decussadas, sésseis; lâmina largamente

obovada, obovado-oblonga, orbicular a largamente ovada, levemente revoluta, acuminada ou

eventualmente emarginada no ápice, cordada a arredondada na base, 4-6,7 x 3,8-5,6cm, glabra.

Inflorescências 2-5-floras; pedúnculo 5-10mm; pedicelo 1-2,1cm; sépalas lanceoladas, 5-10 x 1-

2mm, glabras; coléteres opostos; corola infundibuliforme, rósea na garganta e nos lacínios, passando

a esbranquiçada ou esverdeada para o tubo externamente e a amarelada internamente, externamente

glabra, internamente pubescente na região de inserção das anteras; tubo inferior 1,2-2cm, o superior 2-

4cm; lacínios obovados a levemente espatulados, 2,3-3,7 x 2-3,5cm; corona ausente; anteras 4-

esporangiadas, fundidas à cabeça estilar, cordadas na base, inclusas; pólen dispersado em grãos; ovário

súpero, apocárpico. Frutos foliculares; folicários filiformes, 14,5-22cm, glabros; sementes comosas.

Com hábito variando de ereto a volúvel, pode ser caracterizada pelas folhas sésseis, largas

e coriáceas, densamente dispostas nos ramos apicais, e flores róseas com o tubo mais claro,

geralmente amarelado. Espécie endêmica da Bahia, ocorrendo em afloramentos rochosos,

principalmente nos Campos Rupestres da Chapada Diamantina, mas também nos topos de morro

da Serra da Jiboia.
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Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 26/IV/1999, fl., fr., Amorim et

al. 3002 (CEPEC, SP); 11º35’29"S, 41º12’29"W, 14/III/1996, fl., fr., Atkinson et al. PCD 2370

(ALCB); 800-900m, 17/V/1975, Barroso s.n. (ALCB 07244, HRB); 11º35’51"S, 41º13’50"W,

27/VIII/1980, fr., Bautista 381 (HRB); 11º33’S, 41º10’W, 5/IV/1984, fl., fr., Bautista & Salgado

943 (HRB, RB); 11º33’04"S, 40º10’09"W, 21/XI/2006, Cardoso & Xavier 76 (ALCB); 11/XI/

1998, fl., fr., Carneiro et al. 47 (HUEFS); s.d., Carvalho & Saunders 2838 (CEPEC); 11º35’9"S,

41º12’28"’W, 1267m, 12/I/2005, Conceição et al. 93 (HUEFS); 11º35’28"S, 41º12’26"W, 1275m,

9/IV/2000, fl., fr., Cordeiro et al. 2208 (HUEFS, SP); 11º35’0"S, 41º12’26"W, 1304m, 4/IV/2002,

Correia et al. 115 (HRB, HUEFS, RB); 900m, 3/IV/1976, fl., fr., Davidse & D´arcy 11895 (SP); 8/

VIII/1995, fr., Félix 7299 (HUEFS, SPF); 16/XII/1998, fl., fr., Félix & Trajano 8603 (HST); 31/V/

1977, fl., fr., Fernandes & Matos s.n. (EAC 3293); 11º34’17"S, 41º09’47"W, 160m, 7/IX/2006,

Ferreira et al. 56 (HUEFS); 11º35’28"S, 41º12’26"W, 1250-1305m, 28/I/2003, fl., fr., França et

al. 3995 (CEPEC, HUEFS); 11º41’28"S, 41º01’28"W, 865m, 28/V/2005, França et al. 5222

(HUEFS); 11º41’25"S, 41º01’26"W, 850-900m, 17/XII/2005, fr., França et al. 5373 (HUEFS);

11º35’26"S, 41º12’26"W, 1151m, 2/III/1997, França et al. PCD 5928 (ALCB, CEPEC, HRB,

HUEFS, SPF); 11º06’S, 41º02’W, 3/X/1990, fl., fr., Freire-Fierro et al. 1746 (SPF); 11º35’S,

41º12’W, 1266m, 5/V/2007, fl., fr., Freitas et al. 29 (HUEFS); 28/XI/1980, Furlan et al. CFCR

261 (SPF); 1220m, 30/XI/1980, fl., fr., Furlan et al. CFCR 281 (SPF, UEC); 11º35’09"S,

41º12’10"W, 1213m, 17/VI/2006, Gonçalves et al. 106 (HUEFS); 11º35’09"S, 41º12’10"W, 1213m,

17/VI/2006, Gonçalves et al. 108 (HUEFS); 30/VIII/1990, fl., fr., Hage et al. 2305 (CEPEC,

MBM, UB); 11º35’S, 41º12’W, 30/V/1980, fl., fr., Harley et al. 22763 (CEPEC, SPF, UEC);

11º38’S, 41º02’W, 900m, 31/V/1980, fl., fr., Harley et al. 22848 (CEPEC); 11º38’S, 41º02’W,

900m, 2/III/1977, Harley et al. 19235 (CEPEC, SPF, UEC); 11º35’27"S, 41º12’24"W, 1293m, 29/

VI/1996, fl., fr., Harley et al. PCD 3185 (ALCB, CEPEC, HUEFS); 15/I/1977, fl., fr., Hatschbach

39656 (MBM); 14/X/1981, fl., fr., Hatschbach 44266 (MBM, SPF, UB); 16/II/1971, Irwin et al.

32274 (UB); 11º37’41"S, 41º00’04"W, 1000m, 13/III/1996, fr., Lima et al. PCD 2323 (ALCB,

HUEFS); 27/X/1978, fr., Martinelli 5273 (RB, UEC); 11º34’32"S, 41º09’54"W, 1035m, 19/IV/

2001, Melo et al. 3296 (HUEFS, MBM, UB); 11º35’28"S, 41º12’14"W, 1270m, 7/II/1999, Miranda

et al. 73 (HUEFS, IPA, SPF, UEC); 16/VI/1981, fl., fr., Mori & Boom 14464 (CEPEC); 11º36’47"S,

41º09’46"W, 4/I/2005, fl., fr., Nascimento & Machado 181 (HUEFS); 11º33’S, 41º09’W, 1300m,

16/IV/1986, fl., fr., Noblick 4553 (HUEFS, UEC); 11º05’27"S, 41º12’34"W, 1235m, 28/I/2005,

Paula-Souza et al. 4779 (ESA); 11º05’27"S, 41º12’34"W, 1235m, 21/VII/2006, fl., fr., Paula-

Souza et al. 6319 (ESA); 11º37’31"S, 40º59’59"W, 897m, 21/IV/2004, Pereira et al. 88 (HUEFS);

24/X/1970, fl., fr., Pinto s.n. (ALCB 3322); 950m, 24/X/1976, Pinto s.n. (IPA 21896, UEC); 14/

III/1995, fl., fr., Queiroz & Nascimento 4257 (CEPEC, HUEFS); 19/VI/1994, fl., fr., Queiroz &
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Nascimento 4023 (HUEFS, UB, UEC); 11º37’26"S, 41º00’04"W, 900m, 19/XI/1986, Queiroz et

al. 1296 (HUEFS); 11º36’S, 41º12’W, 1290m, 24/II/2003, fl., fr., Rapini & Fiaschi 1027 (CEPEC,

HUEFS); 11º36’S, 41º12’W, 1290m, 2/XII/2002, Rapini et al. 946 (HUEFS); 11º04’S, 40º47’W,

700m, 4/XII/2002, fl., fr., Rapini et al. 974 (HUEFS, SPF); 11º35’28"S, 41º12’23"W, 1010m, 7/V/

1999, Romero et al. 5691 (UEC); 10/XI/2007, fl., fr., Roque et al. 1743 (ALCB); 11º37’69"S,

41º00’05"W, 17/VI/2005, fl., fr., Roque et al. 1192 (ALCB, MBM); 11º37’41"S, 41º00’03"W, 20/

I/2006, fl., fr., Roque et al. 1246 (ALCB, MAC); 11º35’S, 41º05’W, 17/V/1978, Silva 551 (SP);

10º35’25"S, 41º12’29"W, 1100m, 19/VII/2001, Souza et al. 26441 (ESA); 11º35’51"S, 41º09’48"W,

1000m, 18/VII/2001, fl., fr., Souza et al. 26397 (ESA); 11º35’31"S, 41º12’25"W, 1296m, 1/V/

2004, Stapf et al. 315 (HUEFS); 11º35’43"S, 41º12’44"W, 1300m, 10/III/2002, Thomas et al.

12840 (CEPEC, RB); 11º34’S, 41º09’W, 1000m, 19/XI/1986, Webster 25798 (HUEFS).

28. Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K.Schum., Nat. Pflanzenfam. 4(2):

171. 1895.

Prancha 7I

Trepadeiras, caule piloso a tomentoso; látex branco. Folhas opostas; pecíolo 3-6mm; lâmina

elíptica a elíptico-oblonga, acuminada a apiculada no ápice, cordada na base, 6-9,5 x 1,8-4,3cm,

adaxialmente pilosa a tomentosa, com coléteres ao longo da nervura principal, abaxialmente

tomentoso-velutina, discolor. Inflorescências 6-10-floras; pedúnculo 0,5-2,5cm; pedicelo 2mm;

sépalas lanceoladas, ca. 2 x 1mm, puberulentas; coléteres opostos; corola infundibuliforme, amarela

nos lacínios, avermelhada na base do tubo e na fauce, externamente esparsamente puberulenta a

pilosa, internamente pilosa na região de inserção das anteras; tubo inferior 2,3-2,5cm, o superior

1,5-2cm; lacínios obovado-oblíquos, 1,4-1,8 x 1,7-2,2cm; corona ausente; anteras 4-esporangiadas,

fundidas à cabeça estilar, cordadas na base, inclusas; pólen dispersado em grãos; ovário súpero,

apocárpico. Frutos foliculares; folicários moniliformes, 16-19cm, esparsamente puberulentos;

sementes comosas.

Reconhecida pelas folhas elípticas a elíptico-oblongas de base cordada, geralmente discolores,

esbranquiçadas abaxialmente, e pelas flores brevipediceladas, com corola pilosa, amarela, de fauce

avermelhada. Está amplamente distribuída na América do Sul; no Brasil, ocorre na região Amazônica,

no Centro-Oeste e Nordeste, em Campos Rupestres, Cerrados, Caatingas e orlas de Mata, sendo

freqüente em vegetações perturbadas.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º34’S, 41º11’11"W, 1123m,

4/IV/2002, Correia et al. 91 (ALCB, HUEFS); 11º37’45"S, 40º59’26"W, 840-880m, 30/IV/1999,
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fl., fr., França et al. 2757 (HUEFS, UB, UFPB); 11º37’02"S, 40º59’28"W, 715-745m, 29/I/2003,

França et al. 4036 (HUEFS); 11º33’S, 41º09’W, 25/X/2003, Guedes et al. 10735 (ALCB);

11º37’15"S, 40º59’46"W, 879m, 5/III/1997, Lughadha et al. PCD 6064 (ALCB, CEPEC, HRB,

HUEFS, SPF); 11º37’31"S, 40º59’38"W, 820m, 20/IV/2001, Melo et al. 3354 (HUEFS, UB);

11º37’36"S, 41º00’09"W, 905m, 20/IV/2001, Melo et al. 3388 (HUEFS, MBM); 11º26’22"S,

41º11’36"W, 1058m, 30/VI/2007, fr., Melo et al. 4886 (HUEFS); 11º35’10"S, 41º12’02"’W, 1139m,

5/V/2007, Pastore & Côrtes 1925 (HUEFS); 11º34’40"S, 41º11’08"W, 1080m, 28/I/2005, Paula-

Souza et al. 4890 (ESA); 11º37’52"S, 40º59’20"W, 922m, 9/III/2003, Queiroz et al. 7702 (CEPEC,

HUEFS); 11º37’31"S, 40º59’40"W, 856m, 1/V/2004, Ribeiro et al. 23 (HUEFS); 11º37’39"S,

41º00’05"W, 901m, 8/VI/2001, Souza et al. 95 (HUEFS).

29. Mandevilla tenuifolia (J.C.Mikan) Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 20(4): 679. 1933.

Prancha 7J

Ervas xilopodíferas, ramos escabérulos; coléteres intra e interpeciolares; látex branco. Folhas

opostas a decussadas, sésseis; lâmina linear, geralmente conduplicadas, aguda no ápice, cuneada na

base, 3-7 x 0,2-0,6cm, escabérula, eventualmente glabra. Inflorescências 2-14-floras; pedúnculo

2,5-8cm; pedicelo 0,5-1,2cm; sépalas lanceoladas a rostradas, 2-3 x ca. 1mm, glabras a puberulentas;

coléteres opostos; corola hipocrateriforme, rósea a avermelhada, eventualmente arroxeada, com

anel tênue esbranquiçado, róseo, amarelo a alaranjado na fauce; tubo giboso no ápice, 1,1-1,5cm;

lacínios dolabriformes, 8-12 x 7-10mm; corona ausente; anteras 4-esporangiadas, fundidas à cabeça

estilar, cordadas na base, inclusas; pólen dispersado em grãos; ovário súpero, apocárpico. Frutos

foliculares; folicários submoniliformes, 7-13cm, glabros; sementes comosas.

Caracterizada principalmente pelo hábito herbáceo, com xilopódio bem desenvolvido, pelas

folhas estreitas e pela corola hipocrateriforme, rósea a roxa, com um anel rosado, amarelado ou

esbranquiçado na região da fauce. Ocorre no Suriname e no Brasil, estando amplamente distribuída

nas Regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, em Cerrados, Caatingas, Restingas e Campos

Rupestres, geralmente em solos pedregosos, arenosos ou entre rochas. Em Morro do Chapéu, é

conhecida popularmente como batata-de-perdiz ou pata-de-perdiz.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 246m, 26/IV/1999, fl., fr.,

Amorim et al. 2978 (CEPEC); 11º15’32"S, 41º05’40"W, 690m, 19/V/2007, fl., Bastos et al. 48

(HUEFS); 11º37’10"S, 41º10’29"W, 1300m, 15/III/1996, fl., Conceição et al. PCD 2433 (ALCB,

HUEFS); 3/IV/1976, Davidse & D´arcy 11886 (SP); 31/V/1977, fl., Fernandes & Matos s.n. (EAC

3295); 11º34’40"S, 41º06’26"W, 935m, 29/IV/1999, fl., fr., França et al. 2710 (CEPEC, HUEFS,
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MBM, SPF); 11º15’29"S, 41º05’42"W, 726m, 14/IV/2007, fl., França et al. 4718 (ALCB, HUEFS);

11º41’25"S, 41º01’26"W, 850-900m, 17/XII/2005, fl., França et al. 5384 (HUEFS); 11º15’31"S,

41º05’43"W, 5/V/2007, fl., fr., Gonçalves et al. 212 (ALCB); 2/II/1973, Gottsberger & Gottsberger

34-2273 (UEC); 11º33’S, 41º09’W, 3/IV/2004, Guedes et al. 10965 (ALCB); 15/III/1998, fl., fr.,

Hatschbach et al. 67774 (HUEFS, MBM); 14/I/1977, Hatschbach 39558 (MBM); 1150m, 17/II/

1971, Irwin et al. 32343 (UB); 1100m, 19/II/1971, Irwin et al. 32613 (SP, UB); 11º37’31"S,

40º59’40"W, 856m, 1/V/2004, fl., Jesus et al. 11 (HUEFS); 7/XI/2002, fl., Junqueira et al. 140

(HUEFS); 11º34’40"S, 41º06’26"W, 925m, 20/IV/2001, fl., Melo et al. 3375 (HUEFS);

11º35’28"S, 41º12’24"W, 1250m, 7/II/1999, fl., Miranda-Silva et al. 81 (HUEFS, SPF);

11º28’42"S, 41º05’09"W, 880m, 4/VIII/2001, Nonato et al. 956 (HUEFS); 11º26’24"S,

41º11’39"W, 1071m, 20/V/2007, fl., fr., Pastore et al. 2075 (HUEFS); 11º35’52"S, 41º09’48"W,

1080m, 28/I/2005, Paula-Souza et al. 4853 (ESA); 14/III/1995, fl., Queiroz & Nascimento 4304

(HUEFS); 11º28’18"S, 41º22’11"W, 748-900m, 9/III/2003, fl., fr., Queiroz et al. 7713 (HUEFS,

MBM); 11º36’S, 41º12’W, 1290m, 24/II/2003, fl., fr., Rapini & Fiaschi 1028 (CEPEC, HUEFS);

11º56’S, 41º07’W, 900m, 5/XII/2002, fl., Rapini et al. 982 (HUEFS); 11º37’70"S, 41º00’07"W,

18/VI/2005, Roque et al. 1241 (ALCB); 11º38’19"S, 41º00’18"W, 876m, 21/I/2006, Roque et

al. 1305 (ALCB); 11º34’45"S, 41º09’56"W 980m, 26/III/1996, fl., Stannard et al. PCD 2582

(ALCB, HUEFS); 900m, 13/I/1991, Taylor et al. 1404 (CEPEC); 11º54’52"S, 41º07’22"W,

890m, 11/III/2002, Thomas et al. 12897 (CEPEC).

30. Matelea ganglinosa (Vell.) Rapini, Neodiversity 3: 19. 2008.

Prancha 7K

Trepadeiras, ramos tomentosos, suberosos para a base; látex branco. Folhas opostas; pecíolo

2,4-3,3cm; lâmina cordiforme, lanceolada quando jovem, aguda no ápice, reniforme (obtusa quando

jovem) na base, 7,5-9,5 x 4-5cm, adaxialmente hirsuta a estrigosa, abaxialmente vilosa.

Inflorescências 3-6-floras, sésseis; pedicelo 1-3mm; sépalas lanceoladas, ca. 4,8 x 1,8mm,

abaxialmente hirsutas; coléteres alternos; corola rotácea, acastanhada, esverdeada para a base e

margens, abaxialmente hirsuta, adaxialmente estrigulosa, barbada ao longo da base; tubo ca. 1,2mm;

lacínios ovados, ca. 4,4 x 3,2mm; corona vinácea a esverdea, 5-lobada; lobos trapeziformes,

triondulados e papilosos no ápice, fundidos entre si em um anel quase da altura do ginostégio; anteras

2-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar formando o ginostégio; pólen dispersado em polinários;

retináculo suboblongo, ca. 0,27 x 0,06mm, caudículos plicados, ca. 0,22mm, polínios sublenticulares,

ca. 0,74 x 0,5mm; ovário súpero, apocárpico; ápice do ginostégio amarelo, plano. Frutos

foliculares; folicários ovoides, ca. 7,5cm, com projeções filiformes, vilosos; sementes comosas.
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Reconhecida pelas flores com corona aneliforme e tipicamente indumentada ao longo da crista

e pelos folicários com projeções filiformes, frequentemente terminando em um floco apical alvo. Está

amplamente distribuída ao longo da costa nordestina, chegando até o Rio de Janeiro, geralmente em

Restingas, mas penetrando no interior, em Matas, Capões e Caatingas, onde também pode ser comum.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37’42,5"S, 40º00’03,12"W,

915m, 4/IV/2004, fl., Farinaccio et al. 701 (HUEFS, MBM); 24/X/2003, fr., Guedes et al. 10761

(ALCB); 11º04’S, 41º10’W, 12/X/2003, fr., Machado 44 (HST, HUEFS); 11º38’58"S, 40º55’02"W,

867m, 24/VII/2000, fr., Cruz et al. 19 (HUEFS); 11º39’S, 40º01’W, 800m, 1/VI/1980, fl., Harley

et al. 22938 (CEPEC, K).

31. Matelea nigra (Decne.) Morillo & Fontella, Ernstia 57: 2. 1990.

Prancha 7L-M

Trepadeiras, ramos estrigosos a híspidos, com tricomas glandulares curtos e tricomas simples

mais longos e esparsos. Folhas opostas; pecíolo 2,5-4,2cm; lâmina ovada, aguda a acuminada no

ápice, reniforme a auriculada na base, 5-6 x 2,8-3,8cm, estrigosa em ambas as faces, com 2-4

coléteres na base adaxialmente. Inflorescências 6-10-floras, subsésseis; pedicelos ca. 5mm; sépalas

estreitamente triangulares, ca. 5,2 x 1,5mm, abaxialmente estrigosas; coléteres alternos; corola

campanulada a rotácea, verde com venação castanha; abaxialmente estrigosa na porção apical dos

lacínios, glabra adaxialmente; tubo ca. 1,5mm; lacínios triangulares, ca. 3,8 x 5,7mm; corona verde,

5-lobada; lobos suboblongos, bicornados, mais altos que o ginostégio, com duas lígulas proximais;

anteras 2-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar formando o ginostégio; pólen dispersado em

polinários; retináculo subespatulado, ca. 0,22 x 0,17mm, caudículos plicados, ca. 0,33mm, polínios

deltados, ca. 0,5 x 0,45mm; ovário súpero, apocárpico; ápice do ginostégio verde, crateriforme.

Frutos foliculares; folicários obclavados, 5-8cm, com protuberâncias crispadas, creme ou alvas e

tricomas esparsos; sementes comosas.

Reconhecida pelas flores verdes a vináceas, com nervação escura nos lacínios, pela corona

com lobos bicornados, e pelas características erupções semelhantes a flocos na superfície dos

folicários. Ocorre em Caatingas e Matas decíduas da Região Nordeste e do norte de Minas Gerais.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º29’38"S, 41º19’36"W, 910m,

27/V/2005, fr., França et al. 5204 (HUEFS); 11º15’28"S, 41º09’40"W, 690m, 5/V/2007, fr.,

Gonçalves et al. 176 (HUEFS); 3/IV/2004, fl., Guedes 11075 (ALCB); 11º29’37"S, 41º19’35"W,

960m, 16/VI/2006, fr., Moraes et al. 227 (HUEFS).
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Material examinado: BRASIL. Bahia, Senhor do Bonfim, 10º26’06"S, 40º10’59"W, 17/

VI/2005, fl., Rapini et al. 1205 (HUEFS).

32. Nephradenia asparagoides (Decne.) E.Fourn., Fl. Bras. 6(4): 330. 1885.

Prancha 8A-B

Trepadeiras, ramos quase glabros, com tricomas na axila das folhas; coléteres pareando os

pecíolos, látex branco. Folhas opostas, frequentemente aglomeradas em ramos curtos ou na base

dos ramos; pecíolo 2-4mm; lâmina filiforme a linear, aguda no ápice, atenuada na base, 1,5-4cm x

0,5-1mm, glabra. Inflorescências 1- ou 2-floras; pedúnculo 1,4-2cm; pedicelo 7-8mm; sépalas

0,8-1 x 0,8-0,9mm, ovadas a deltoides, glabras; coléteres alternos; corola campanulada, creme-

esverdeada, abaxialmente glabra, adaxialmente papilosa, glabra na margem; tubo 0,8-1mm; lacínios

ovados, 2,8-3,4 x 1,5-2,1mm; corona alva, 5-lobada; lobos oblongos a espatulados, pouco mais

baixos que o ginostégio, com uma prega interna triangular a digitiforme, fundidos entre si na base;

anteras 2-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar formando o ginostégio; pólen dispersado em

polinários; retináculo elipsoide, ca. 0,28 x 0,15mm, caudículos ondulados, 0,16-0,17mm, polínios

elipsoides, ca. 0,3 x 0,18mm; ovário súpero, apocárpico; ápice do ginostégio levemente convexo.

Frutos foliculares; folicários lineares, 4-5,5cm x 1,5-2,5mm, divergentes entre si, glabros; sementes

comosas.

Reconhecida pelas folhas estreitas, geralmente aglomeradas em ramos curtos, e pelas flores

com corola creme-esverdeada e corona alva. Ocorre em Caatingas e Carrascos da Bahia e em

Cerrados de Goiás.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º29’38"S, 41º19’36"W, 910m,

27/V/2005, fl., fr., França et al. 5198 (HUEFS); 1000m, 20/II/1971, fr., Irwin et al. 32658 (BR,

MBM, UB); 11º28’S, 41º21’W, 1000m, 24/II/2003, fl., fr., Rapini & Fiaschi 1030 (CEPEC, HUEFS);

11º29’18"S, 41º20’10"W, 860m, 13/I/1998, Rapini et al. 874 (SPF); 11º04’S, 40º47’W, 700m, 4/

XII/2002, fl., Rapini et al. 970 (HUEFS, SPF).

33. Oxypetalum erostre E.Fourn., Fl. Bras. 6(4): 265. 1885.

Prancha 8C

Trepadeiras, ramos pubescentes; coléteres pareando os pecíolos; látex branco. Folhas

opostas; pecíolo 1-1,8cm; lâmina cordiforme, aguda no ápice, lobada a auriculada na base, 3,6-6,8

x 1,7-3,5cm, adaxialmente esparsamente estrigosa, com 2 pares de coléteres na base, abaxialmente

hirsuta. Inflorescências 2- ou 3-floras; pedúnculo 1-1,5cm; pedicelo 4-9mm; sépalas estreitamente
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triangulares, ca. 2,8 x 0,8mm, abaxialmente hirsutas; coléteres alternos; corola amarelada,

abaxialmente hirsuta, adaxialmente glabra; tubo ca. 1,9mm; lacínios lanceolados, levemente

espiralados, ca. 6,2 x 2,6mm, reflexos; corona alva, 5-lobada; lobos rômbicos, da altura do ginostégio;

anteras 2-esporangiadas, fundidas à cabeça estilar formando o ginostégio; pólen dispersado em

polinários: retináculo estreitamente elipsoide, ca. 0,67 x 0,14mm, caudículos corniculados

distalmente, ca. 0,17mm, polínios botuliformes, ca. 0,59 x 0,15mm; ovário súpero, apocárpico;

ápice do ginostégio cônico. Frutos foliculares; folicários estreitamente obclavados, ca. 7,5 x 1cm,

pubescentes; sementes comosas.

Pode ser reconhecida pelas folhas cordiformes e flores com lacínios estreitos, levemente

espiralados e reflexos, e corona alva, com lobos rômbicos. Os polínios possuem um dentículo

córneo lateralmente no caudículo, característico do gênero, mas o ápice do ginostégio é reduzido,

cônico e não longamente rostrado, como é comum na maioria das espécies de Oxypetalum. Ocorre

em Minas Gerais e Bahia, principalmente ao longo da Cadeia do Espinhaço; em Morro do Chapéu

foi encontrada em Floresta Estacional Semidecidual e em Caatinga.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 3/IV/1976, fl., Davidse & D’Arcy

11853 (SP); 3/IV/1976, fl., Davidse & D’Arcy 11856 (SP).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Itaberaba, 12º14’52"S, 40º32’14"W, 675m, 9/II/

2005, fr., Cardoso 299 (HUEFS); 12º25’02"S, 40º32’14"W, 649m, 19/VIII/2005, fl., Queiroz et

al. 10763 (HUEFS).

34. Oxypetalum harleyi (Fontella & Goyder) Farinacio, Neodiversity 3: 20. 2008.

Prancha 8D

Trepadeiras, ramos pubescentes a subtomentosos; látex branco. Folhas opostas; pecíolo

6-12mm; lâmina cordiforme, aguda no ápice, cordada na base, 3,7-4,5 x 1,6-2,2cm, adaxialmente

com tricomas esparsos e 2 pares de coléteres na base, abaxialmente hirsuta a pilosa. Inflorescências

1- ou 2-floras; pedúnculo 9-12mm; pedicelo 6-14mm; sépalas estreitamente triangulares, ca. 4,3 x

1mm, hirsutas abaxialmente; coléteres alternos; corola atropurpúrea, abaxialmente hirtela,

adaxialmente minutamente papilosa; tubo ca. 3,5mm; lacínios longamente lanceolados, levemente

espiralados, ca. 19 x 3,5mm, reflexos a patentes; corona vinácea, 5-lobada; lobos cuneiformes,

emarginados, quase da altura do ginostégio (excluindo o rostro); anteras 2-esporangiadas, fundidas

à cabeça estilar formando o ginostégio; pólen dispersado em polinários: retináculo espatulado, ca.

1,23 x 0,22mm, caudículos corniculados distalmente, ca. 0,12mm, polínios estreitamente reniformes,

ca. 0,7 x 0,11mm; ovário súpero, apocárpico; ápice do ginostégio rostrado, rostro ca. 1cm, bifurcado
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na metade apical. Frutos foliculares; folicários elipsoides, prolongados, ca. 9cm, hispidulosos;

sementes comosa.

Reconhecida pelas flores vináceas, com lacínios estreitos, levemente espiralados e de reflexos

a patentes; como é característico do gênero, possui tanto os dentículos córneos do polinário como

o ápice do ginostégio rostrado e bifurcado. Aparentemente endêmica da Bahia, ocorre principalmente

em Caatingas e orlas de Mata.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 4/III/1997, fl., França et al.

PCD 6010 (ALCB, CEPEC, HUEFS, IBGE, K, SPF); 11º26’24"S, 41º11’49"W, 1045m, 9/IX/

2007, fl., Melo et al. 5107 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Senhor do Bonfim, 10º22’46"S, 40º12’15"W, 640m,

12/VII/2005, fl, fr., Cardoso et al. 696 (HUEFS).

35. Prestonia coalita (Vell.) Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 18(4): 552. 1931.

Prancha 8E

Trepadeiras, ramos puberulentos; látex geralmente incolor; coléteres intra e interpeciolares.

Folhas opostas; pecíolo 5-7mm; lâmina elíptica a ovada, acuminada a apiculada no ápice,

arredondada a atenuada na base, 7,1-10 × 2,7-4,5cm, adaxialmente glabra a raramente puberulenta,

abaxialmente puberulenta a eventualmente glabra. Inflorescências 9-12-floras; pedúnculo 3-8mm;

pedicelo 0,7-1,2cm. Flores amarelo-esverdeadas; sépalas lineares a oblongo-lanceoladas, recurvadas,

5-7 × 1-2mm, puberulentas; coléteres opostos; corola hipocrateriforme, com anel tênue na fauce,

amarelo-esverdeada, externamente puberulenta, internamente pubescente na região de inserção

das anteras; tubo 1,4-1,7cm; lacínios dolabriformes, 4-8 × 3-5mm; corona ausente; anteras 4-

esporangiadas, fundidas à cabeça estilar, sagitadas na base, inclusas; pólen dispersado em grão;

ovário súpero, apocárpico. Frutos foliculares; folicários moniliformes, 38-52cm, geralmente unidos,

glabros; sementes comosas.

Caracterizada pelas folhas com nervação terciária inconspícua, pelas flores amarelo-

esverdeadas, com sépalas lineares a oblongo-lanceoladas, recurvadas e anel tênue na fauce da

corola. Está amplamente distribuída na América do Sul e, no Brasil, ocorre desde o Rio Grande do

Sul até o Amazonas, em Caatingas, Cerrados, Campos Rupestres, Carrascos e Matas.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11/VIII/1995, fr., Félix 7249

(HST); 11º40’39"S, 41º00’50"W, 9/XII/2006, fl., Guedes et al. 12934 (ALCB); 11º37’15"S,

40º59’46"W, 879m, 3/III/1997, fl., Lughadha et al. PCD 5990 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS,
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SPF); 11º33’00"S, 40º54’03"W, 686m, 5/IV/2002, fl., Oliveira et al. 153 (ALCB, HST, HUEFS,

MBM, RB, UFP).

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

Prancha 8G

Trepadeiras, ramos escabros a pilosos, frequentemente com tricomas glandulosos; coléteres

nodais; látex alvo. Folhas opostas; pecíolo ca. 1,5cm; lâmina obovada a largamente elíptica,

acuminada no ápice, lobada na base, 5,5-12 x 4-9cm, adaxialmente híspida, abaxialmente hirsuta a

pilosa. Inflorescências 10-15-floras; pedúnculo ca. 3(3,7)cm; pedicelo 7-10(12)mm. Flores brancas;

sépalas elípticas, prolongadas no ápice, ca. 10,4 x 4,5mm, hirsutas abaxialmente; coléteres alternos;

corola alva, hipocrateriforme, levemente urceolada, abaxialmente hirtela, mais densamente nos

lacínios; tubo ca. 1cm; lacínios suboblongos, sagitados na base, ca. 17 x 4mm; corona alva, 5-

lobada; lobos oblongos, soldados à corola na metade basal; anteras 2-esporangiadas, fundidas à

cabeça estilar formando o ginostégio; pólen dispersado em polinários: retináculo oblongo, denteado

medianamente, ca. 0,39 x 0,36mm, caudículos geniculados, ca. 0,18mm, polínios elípticos, ca. 0,7

x 0,4mm; ovário súpero, apocárpico; ápice do ginostégio subplano. Frutos foliculares; folicários

elipsoides, ca. 8,5 x 2cm, carenados, escabérulos; sementes comosas.

Reconhecida pelas folhas indumentadas e pelas flores alvas, geralmente amareladas na fauce,

dispostas em inflorescências densifloras e frutos carenados. Ocorre em Caatingas e Matas Deciduais

do Nordeste, na Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí; em Morro do Chapéu, foi

encontrada na Caatinga antropizada da gruta dos Brejões.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 25/IV/1999, fl., Forzza et al.

1355 (CEPEC, NY, RB, SPF); 11º00’46"S, 41º25’58"W, 16/XI/1999, fr., Melo et al. 3110 (HUEFS).

Material adicionado: BRASIL. Bahia, Andaraí, 12 27’01"S, 41 06’03"W, 9/X/1987, fl.,

fr., Queiroz et al. 1786 (HUEFS).

37. Secondatia floribunda A.DC., Prodr. 8: 446. 1844.

Prancha 8F

Trepadeiras, ramos puberulentos, lenticelados; coléteres intra e interpeciolares; látex branco.

Folhas opostas; pecíolo 0,8-1cm; lâmina geralmente elíptica, eventualmente ovada, acuminada a

apiculada no ápice, atenuada na base, 5-5,8 × 2,4-3,1cm, glabra a levemente puberulenta na nervura

principal abaxialmente. Inflorescências 4-8-floras; pedúnculo 0,5-1,6cm; pedicelo 3-8mm. Flores
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brancas sépalas triangulares a ovadas, ca. 1 × 1mm, glabras a puberulentas; coléteres alternos; corola

hipocrateriforme a urceolada, externamente glabra, internamente pubescente no tubo e na fauce; tubo

ca. 6mm; lacínios dolabriformes, 0,9-1,5 × 0,3-0,6cm; corona ausente; anteras 4-esporangiadas, fundidas

à cabeça estilar, sagitadas na base, inclusas; pólen dispersado em grãos; ovário súpero, apocárpico.

Frutos foliculares; folicários subcilíndricos, ca. 16cm, glabros; sementes comosas.

Reconhecida pelas folhas com nervação terciária profusamente reticulada, pelas floradas

abundantes, com inflorescências paniculadas de flores com tubo da corola curto, menor que os

lacínios e cabeça estilar séssil. Ocorre na porção leste e central do Brasil, em Cerrados, Campos

Rupestres, Caatingas e Matas.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º32’S, 41º18’W, 28/XI/1992,

Arbo et al. 5352 (HUEFS, SPF); 27/IV/1999, Forzza et al. 1379 (CEPEC, RB, SPF); 11º37’S,

40º59’27"W, 760m, 15/XI/1999, fl., Melo et al. 3087 (CEPEC, HUEFS, MBM); 11º24’34"S

41º13’18W, 1052m, 12/X/2006, fl., Melo et al. 4477 (HUEFS); 11º24’38"S, 41º13’14"W, 1040m,

12/X/2007, fl., Melo et al. 5239 (HUEFS); 11º33’S, 4109’W, 16/XI/1984, fl., Noblick 3483 (CEPEC,

HUEFS, RB, UEC); 9/XI/2007, Roque et al. 1654 (ALCB).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Caetité, 13º53’10"S, 42º27’15"W, 1023m, 12/IV/

2005, fr., Miranda et al. 793 (HUEFS).

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

Prancha 8H

Trepadeiras a arbustos volúveis, ramos puberulentos, glabrescentes; coléteres

intrapeciolares; látex branco. Folhas opostas, eventualmente alternas ou verticiladas (3 no mesmo

nó); pecíolo 1-1,5cm; lâmina elíptica, acuminada no ápice, atenuada na base, 7-7,5 × 2,5-3cm,

glabra a esparsamente puberulenta. Inflorescências 3-5-floras; pedúnculo até 2cm; pedicelo 7-

8mm. Flores amarelas, sépalas lanceoladas, ca. 2 × 1mm, ciliadas; coléteres alternos; corola

hipocrateriforme, amarela, geralmente com estrias avermelhadas na base dos lacínios, externamente

glabra, internamente pubescente no tubo; tubo levemente expandido na região mediana, 0,6-1cm;

lacínios falcados, 1-1,5 × 0,5-0,7cm; corona ausente; anteras 4-esporangiadas, livres da cabeça

estilar, inclusas a parcialmente exsertas, com conectivo prolongado, espiraladamente torcido; pólen

dispersado em grãos; ovário súpero, apocárpico. Frutos foliculares; folicários filiformes, 25-30cm,

paralelos, glabros; sementes aladas.

Reconhecida pelas folhas com muitas nervuras secundárias paralelas, transversais à nervura

central, lembrando a mangaba, e pelas flores amarelas, geralmente com estrias vermelhas na fauce,

e com apêndices estaminais prolongados, espiraladamente torcidos entre si. Ocorre principalmente
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no Nordeste, em Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, mas também em Minas Gerais, sendo

encontrada em Caatingas, associada a afloramentos rochosos ou orlas de Mata.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º04’S, 41º10’W, 9/X/2002,

fl., Moraes 528 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Itaberaba, 12º29’58"S, 40º04’56"W, 18/III/2006,

fr., Melo et al. 4311 (HUEFS).

39. Tabernaemontana solanifolia A.DC., Prodr. 8: 365. 1844.

Prancha 8I-J

Árvores, ramos glabrescentes a tomentelos; coléteres intra e interpeciolares; látex branco.

Folhas opostas, subsésseis a brevipecioladas; pecíolo até 3mm; lâmina obovada, acuminada ou

eventualmente arredondada no ápice, cordada na base, 12,2-19,5 × 5-6,5cm, adaxialmente

puberulenta, abaxialmente pubescente a tomentosa. Inflorescências 3-15-floras; pedúnculo 1-3cm;

pedicelo 3-6mm. Flores brancas, sépalas ovadas, reflexas, 2-3 × 1-2mm, pubescentes; coléteres

opostos; corola hipocrateriforme, alva, creme-alaranjada na fauce, externamente puberulenta,

internamente pubescente na fauce; tubo 0,8-1cm; lacínios obovados a dolabriformes, 1-1,5 × 0,4-

0,6cm; corona ausente; anteras 4-esporangiadas, livres da cabeça estilar, sagitadas na base, inclusas;

pólen dispersado em grãos; ovário súpero, apocárpico. Frutos foliculares; folicários obliquamente

elipsoides a levemente deltoides, 5-6,5cm, muricados, divergentes, glabros; sementes ariladas.

Caracterizada pelas folhas subsésseis, de base cordada a arredondada, pubescentes ou

tomentosas abaxialmente, com nervuras proeminentes, e pelas inflorescências congestas, multifloras,

com flores perfumadas e cabeça estilar lobada na base; os frutos são tipicamente muricados, com

sementes ariladas e endocarpo alaranjado. Ocorre no Brasil, em Minas Gerais, Bahia, Goiás e no

Distrito Federal, principalmente em Caatingas e Campos Rupestres.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37’15"S, 40º59’46"W, 879m,

3/III/1997, fr., Gasson et al. PCD 5979 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, SPF); 11º40’18"S,

41º01’05"W, 9/XII/2006, Guedes et al. 12972 (ALCB, HRB).

40. Temnadenia violacea (Vell.) Miers, Apocyn. S. Am.: 208. 1878.

Prancha 8K-L

Trepadeiras, ramos puberulentos a pilosos; coléteres intra e interpeciolares; látex geralmente

incolor. Folhas opostas; pecíolo 1-5mm; lâmina ovada ou eventualmente elíptica, apiculada no
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ápice, cuneada a arredondada ou eventualmente cordada na base, 6-13 × 3,2-7cm, adaxialmente

puberulenta a velutina, abaxialmente velutina. Inflorescências 5-11-floras; pedúnculo 2,5-8cm;

pedicelo 0,8-1,8cm. Flores vináceas sépalas lanceoladas, 5-8 × 2-3mm, puberulentas a pilosas;

coléteres opostos; corola infundibuliforme, vinácea a roxa nos lacínios, esverdeada no tubo,

amarelada na fauce, externamente glabra, pubescente internamente na região de inserção das anteras;

tubo inferior 1,2-1,6cm, o superior 1,3-2cm; lacínios espatulados, 1,2-3 × 1 - 2cm; anteras 4-

esporangiadas, fundidas à cabeça estilar, sagitadas na base, inclusas; pólen dispersado em grãos;

ovário súpero, apocárpico. Frutos foliculares; folicários cilíndricos, 11-22,5cm, paralelos, glabros;

sementes comosas.

Caracterizada pelas folhas velutinas, macias, brevipecioladas, o látex geralmente incolor e

pelas flores com corola predominantemente vinácea ou roxa, passando a esverdeada para a base do

tubo. Ocorre apenas no Brasil, em Cerrados, Campos Rupestres e Caatingas, do Paraná ao Ceará,

chegando a Goiás e Distrito Federal no extremo oeste.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º34’S, 41º11’11"W, 1123m,

4/IV/2002, fl., fr., Correia et al. 97 (ALCB, HUEFS, UFP); 11º37’09"S, 40º59’28"W, 748-760m,

29/I/2003, fl., fr., França et al. 4052 (HUEFS); 11º37’15"S, 40º59’46"W, 879m, 3/III/1997, fl.,

Gasson et al. 5971 (ALCB, CEPEC, HUEFS, SPF); 11º24’38"S, 41º13’14"W, 1040m, 12/X/2007,

fl., Melo & Silva 5255 (HUEFS); 11º35’28"S, 41º12’24"W, 1210-1225m, 7/II/1999, fl., Miranda

et al. 89 (HUEFS, SPF); 11º37’26"S, 41º00’04"W, 900m, 19/XI/1986, fl., Queiroz et al. 1304

(HUEFS); 4/XII/2002, fl., Rapini et al. 967 (HUEFS); 11º56’S, 41º07’W, 900m, 5/XII/2002, fr.,

Rapini et al. 981 (HUEFS); 11º29’14"S, 41º01’21"W, 8/V/1999, Romero et al. 5699 (UEC).
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APODANTHACEAE

Flávio França

1. Pilostyles blanchetii (Gard.) R.Br., Trans. Linn. Soc. London, 19: 247. 1845.

Holoparasitas em Bauhinia (Leguminosae). Flores solitárias, raramente geminadas, 3-

4mm compr., verticilos perigoniais 3, tetrâmeros, tépalas ciliadas,  flor estaminada com anteras em

2-3 séries, disco côncavo, depresso a subplano, conspícuo; flor pistilada com estilete e disco distintos,

disco plano, estilete persistente,  curto,  cônico-truncado, ápice convexo, fissurado; estigma papiloso,

subapical, ovário semi-ínfero, unilocular, parede do ovário não quadrilobada, óvulos numerosos,

dispostos por toda a parede do ovário. Frutos e sementes não vistos.

O tipo nomenclatural desta espécie foi coletado na Bahia (Serra de Açuruá), tendo sido

amostrada no Piauí, Minas Gerais e Goiás (VATTIMO, 1971) e em outros países como Argentina,

Uruguai e Venezuela (MAFFEI, 1968). Em Morro do Chapéu ocorre em Cerrado e em ecótonos

de Cerrado-caatinga.
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Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Estrada para Irecê, 11o33’00"S,

41o09’22"W, 16/V/2008, fl., França et al. 5710 (HUEFS); 12 km do Morro do Chapéu, no sentido

de Tamboril, Serra do Candeal, 11o26’42"S, 41o11’19"W, 11/III/1996, fl., Giulietti et al. PCD

2280 (HUEFS).
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ARACEAE

Ivanilza Moreira de Andrade & Simon Joseph Mayo

Chave de identificação para as espécies

1. Plantas terrestres ou epífitas

2. Erva terrestre, rosulada; lâmina foliar acima de 15 cm compr. sem glândulas punctiformes

negras na face abaxial

3. Lâmina fortemente ondulada nas margens; pecíolo 3,8-5,5 cm compr.; nervuras laterais

primárias não ligadas por nervura coletiva, fortemente salientes em ambas as faces; espata

semipatente ...........................................................................................1. Anthurium affine

3’. Lâmina somente levemente ondulada nas margens; pecíolo 2,0-15,5 cm compr.;  nervuras

laterais primárias ligadas por nervura coletiva, pouco salientes; espata ereta .......................

.................................................................................................................. 2. Anthurium sp.

2’. Epífita com caule evidente; lâmina foliar até 11 cm compr. com glândulas punctiformes

negras na face abaxial ............................................................................. 3. Anthurium scandens
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1’. Plantas aquáticas flutuantes livres diminutas ...................................... 4. Lemna aequinoctialis

1. Anthurium affine Schott, Oest. Bot. Wochenbl. 5: 82. 1855.

Ervas rupícolas, raízes até 0,5cm larg., suculentas, numerosas, brancas ou palidamente

esverdeadas, revestindo o caule; caule até 4cm larg., entrenó muito abreviado; catáfilo 10-11,5cm,

fibroso, marrom. Folhas rosuladas; pecíolo de 3,8-5,5cm, largamente sulcado na face adaxial, com

margens distintas, na face abaxial geralmente 3-angulado, com lados aplanados, com bainha evidente

na base; lâmina 26-30 x 7,0-11,7 cm, oblongo-elíptica ou obovada, ápice agudo até arredondado,

não raro curtamente acuminado, base cuneada até arredondada ou subcordada, margem fortemente

ondulada, rigidamente coriácea, verde escura às vezes brilhante na face adaxial, mais pálida na face

abaxial, sem glândulas punctiformes negras; nervura principal na face adaxial saliente, distintamente

angulada, na face abaxial 3-angulada em direção à base, arredondada até 1-angulada em direção ao

ápice; nervuras laterais primárias 8-13 em ambos os lados, salientes em ambas as faces da folha,

curvadas em direção às margens, não ligadas por nervura coletiva, a não ser às vezes no ápice da

lâmina. Inflorescências solitárias, com pedúnculo 21-28 x 0,6cm diâm., marrom, cilíndrico em

corte transversal; espata 3,5-7 x 0,8-7.6cm,  oblongo-ovada, verde ou com margens arroxeadas,

semipatente 45°, decurrente para 0,5-4cm no pedúnculo, acuminada no ápice, na base arredondada

ou subcordada; espádice 5,0-7 x 0,8-1cm,  subcilíndrico até clavado, com estípite de 0-4cm ,

amarelo na antese, tornando-se verde e mais tarde cinzento. Frutos não vistos, mas em outras

localidades de vermelho brilhante com ápice escuro.

Brasil. Rupícola com ampla distribuição em biomas de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

No Brasil ocorre no Nordeste no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia,

Alagoas e em Sergipe; no Centro-Oeste em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; no Sudeste em

Minas Gerais e São Paulo (COELHO, 2012).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º34´32"S, 41º 09’54"W,

1035m, 19/IV/2001, fl., Melo et al. 3306 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Ceará, Viçosa, Lajes, 04/III/2002, Andrade et al. 623 (EAC).

2. Anthurium scandens (Aubl.) Engl., Fl. Bras. 3, pt. 2: 78. 1878.

Prancha 9A

Ervas epífitas, caule ca. 5mm diâm.; entrenó 1,5-5cm; catáfilo desmanchando em fibras e

envolvendo totalmente o caule. Folhas não claramente rosuladas; pecíolo 2,5-3 × 0,2cm, castanho-
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escuro na porção superior e verde no restante, cilíndrico, levemente sulcado, geniculado apicalmente,

genículo 2,5 × 1mm; bainha ca. 3mm; lâmina 7-11 × 3,5-6cm, elíptica, ápice agudo, base cuneada,

margem inteira, cartácea, concolor, verde-nítido na face adaxial, com numerosas pontuações negras

na face abaxial; nervura central levemente quilhada em ambas as faces, nervuras laterais primárias

11-16 pares, nervuras laterais primárias e interprimárias salientes na face abaxial e impressas na

adaxial, nervuras laterais secundárias reticuladas. Inflorescências uma por axila foliar; pedúnculo

20 × 1-2mm, ereto, verde; espata 7 × 5,5mm, reflexa, persistente, creme-esverdeada, lanceolada;

espádice homogêneo, curto-estipitado, 20-22 × 3-4mm; estípite ca. 1mm; tépalas obtriangulares,

1-1, 5 × 1-1,5mm; estames 4, filete delgado, ca. 1-1,5 × 0,7-0,8mm; gineceu 1-1,2 × 1,2-1,5mm,

esverdeado, 2 óvulos por lóculo, placentação axial-apical. Infrutescências 20 × 8mm; pedúnculo

14-20 × 1-2mm, ereto a pêndulo; espata verde com estrias levemente vináceas. Frutos maduros 4

× 4mm, globosos, brancos, maturação simultânea; semente 2,5 ×1,5mm, 4 por baga, elipsóide,

levemente falcada, estriada.

Espécie neotropical, amplamente distribuída na Mata Atlântica brasileira, apresentando como

característica marcante o profilo persistente formando uma rede fibrosa que envolve completamente

o caule. No Brasil ocorre no Amazonas, Acre, Ceará, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Minas

Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina (COELHO, 2012).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º34´12"S, 41º 09’53"W, 1055-

1075m, 17/XI/1999, Melo et al. 3125 (HUEFS); 11º37´31"S, 40º59’59"W, 897m, 21/IV/2004,

Pereira et al. 89 (HUEFS); 11º35´63"S, 41º12’08"W, 1025m, 08/IX/2007, Melo et al. 5060

(HUEFS).

Material adicional: BRASIL, Ceará, Guaramiranga, Sitio Álvaro, Saco do Vaqueiro,

propriedade do Grupo Jereissati, 19/II/2002, Andrade et al. 534  (EAC).  Maranguape, Trilha

para Pedra Rajada, 16/II/2002, Andrade et al. 511 (EAC). Pacatuba, Serra da Aratanha, Sítio

Boqueirão, 25/III/2000, Sousa et al. 427 (EAC).

3. Anthurium sp.

Prancha 9B

Ervas rupícolas, raízes suculentas, numerosas, brancas ou palidamente esverdeadas,

revestindo o caule; caule muito curto com entrenós muito abreviados; catáfilo fibroso, marrom, 4-

6 x 2,0cm compr. Folhas rosuladas; pecíolo de 2,0-15,5cm, largamente sulcado na face adaxial,

com margens distintas, na face abaxial arredondado, com bainha evidente na base; lâmina 15,5-37

x 4,5-11cm, lanceolada a oblonga, rigidamente coriácea, com margens levemente onduladas, discolor,
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ápice agudo até arredondado, não raro curtamente acuminado, base cuneada até arredondada ou

subcordada, sem glândulas punctiformes negras; nervura principal na face adaxial saliente,

distintamente angulada na face abaxial; nervuras laterais primárias pouco salientes, curvadas em

direção às margens, ligadas por nervura coletiva. Inflorescências solitárias, pedúnculo 25,5 x

0,5cm diam., marrom, cilíndrico em corte transversal; espata 8-8,5 x 1,2-2,5cm, oblongo-ovada,

verde, ereta, acuminada no ápice, na base arredondada ou subcordada; espádice 5,0-10,5 x 0,8cm,

subcilíndrico até clavado, vináceo, com estípite de 0-4cm. Frutos não vistos.

Espécie cuja população em Morro do Chapéu foi conhecida como “Anthurium harleyi” mas

isso se trata de um nome informal e não há ainda embasamento taxonômico firme para formalizá-lo.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º33´51"S, 41º 08’24"W,

1000m, 19/XI/1986, Queiroz et al. 1257 (HUEFS); 11º35´59"S, 41º09’47"W, 1190-1114m, 30/I/

2003, França et al. 4085 (HUEFS); 11º34´32"S, 41º09’54"W, 1035m, 19/IV/2001, Melo et al.

3311 (HUEFS).

4. Lemna aequinoctialis Welw. Apont. Cons. Ultram. 55: 578. 1859.

Ervas flutuantes livres, 2-3mm. Frondes 2-3 x 1,5-2,5mm, 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 8-35mm, coifa membranácea

transparente. Inflorescências reduzidas a uma flor. Flores diminutas, inconspícuas, esverdeadas,

0,5mm, isoladas em uma cavidade, envolvidas por uma bráctea, ca. 0,5mm, bissexuadas, aclamídeas,

2 estames desiguais, anteras bitecas, basifixas, gineceu unicarpelar, estilete indistinto, estigma

capitado, ovário súpero, unilocular, um óvulo, placentação basal. Frutos drupas, ca. 0,5mm, ovóide,

incolores, sementes elípticas, não aladas.

Espécie Pantropical, ocorrendo em todo o Brasil em áreas principalmente antrópicas.

Diferenciam-se de L. valdiviana e L. minuta pela presença de três nervuras. Ocorre em populações quase

puras, às vezes em associação com Wolffia brasiliensis e W. columbiana (POTT & CERVI, 1999).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, leito pedregoso do rio Ventura,

27/VI/1996, Harley 3125 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Iaçu, Morro da Garrafa, 24/III/1997, Melo et al.

2069 (HUEFS). Itatim, morro do Agenor, França et al. 1973 (HUEFS).
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Isys M. Souza, Karoline Coutinho, Efigênia de Melo e Eliane de Lima Jacques

Chave de identificação para as espécies

1. Lâminas foliares inteiras; tricomas estrelados.

2. Folhas arredondadas ou reniformes; nervação palmatinérvia.

3. Caules reptantes; entrenós indistintos; pecíolos 3-30cm, esparsamente pubescentes.........

........................................................................................................ 3. Begonia petasitifolia

3’. Caules eretos; entrenós distintos; pecíolos 1,5-5,0cm, densamente pubescentes .............

................................................................................................................. 2. Begonia grisea

2’. Folhas oblongas; nervação craspedódroma ..................................... 5. Begonia ruhlandiana

1’. Lâminas foliares lobadas; tricomas simples.

4. Margem foliar crenada ...................................................................... 1. Begonia fischeri

4’. Margem foliar serreada ............................................................... 4. Begonia reniformis

ARACEAE
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1. Begonia fischeri Schrank, pl. Rar. Hort. Manac. 2: t 59. 1820.

Prancha 9C

Ervas ou subarbustos 0,5-1,5m alt.; caules eretos, entrenós distintos 4-13 cm. Folhas

alternas; lâmina 1,5-5 x 3,4-8cm, reniforme, lobada, ápice obtuso ou agudo, base subcordada,

margem crenada, nervação palmatinérvia, pubescente, tricomas simples; pecíolos 2-11 cm, cilíndricos,

pubescentes; estípulas 0,6cm, lanceoladas, persistentes. Inflorescências cimosas, raque cilíndrica

2-17cm; brácteas 0,1-0,3cm. Flores unissexuadas, brancas ou rosadas; flor masculina tépalas-4,

mais externas 0,4-0,6cm, elíptcas ou orbiculares, mais internas 0,3cm, obovadas, estames-30, anteras

rimosas, basifixas, amarelas; flor feminina não vista. Frutos 0,5-2 x 0,4-0,8cm, cápsulas, alas

desiguais, as menores 1-2,5cm e as menores 1,3-3,5cm.

A espécie apresenta uma ampla distribução nos Neotrópicos, estendendo-se desde o México

até o sul do Brasil, neste último, em quase todos os estados (JACQUES, 2010). É frequentemente

encontrada em lugares úmidos, brejosos e à beira de córregos (VILAR & CAVALCANTI, 2007),

a espécie costuma ocorrer nas seguintes fitofisionomias: Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata

Atlântica (JACQUES, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º41’04’’S, 41º01’38’’W,

1300m, 8/VIII/2003, Nascimento et al. 39 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Anguera, 12°10’S,39°12’W, 8/I/1998, Melo et al.

2009 (HUEFS); 3/XI/1996, Melo et al. 1813 (HUEFS); Cravolândia, 29/V/1994, Melo & França

1044 (HUEFS).

2. Begonia grisea A. DC., Ann. Sci.Nat. Bot., sér. 4, 11: 138. 1859.

Prancha 9D

Ervas ou subarbustos 0,5-3m alt.; caules eretos, entrenós distintos 0,2cm-2,1cm. Folhas

alternas; lâmina 3,5-6 x 7-9cm, arredondada ou reniforme, inteira, crassa, ápice arredondado, base

cordada, margem crenulada, nervação palmatinérvia, pubescente, tricomas estrelados, densamente

distribuídos, pelo menos nas folhas jovens; pecíolos 1,5-5cm, densamente pubescentes; estípulas

caducas. Inflorescências cimosas, raque cilíndrica 21-32cm, vermelho-alaranjada. Flores

unissexuadas, brancas ou rosadas; flor masculina tépalas-2, (2-) 2,5-4cm, orbiculares, estames

amarelos; flor femininanão vista. Frutos 0,9-1,1 x 0,9-1,2cm, cápsulas com alas desiguais, as menores

0,8-1,1cm e as maiores 0,9-1,2cm, castanhas.
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Espécie endêmica do Brasil, encontrada nos estados de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais,

em áreas de cerrado e caatinga (JACQUES, 2010). Segundo Jacques (1999) é uma planta rupícola,

saxícola ou terrestre.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º35’52’’S, 41º09’48’’W, 1080m,

28/I/2005, Paula-Souza et al. 4861 (HUEFS); 06/I/1986, Kameyama et al. SPF 41072 (HUEFS);

28/V/2005, França et al. 5216 (HUEFS); 17/XII/2005, França et al. 5369 (HUEFS).

3. Begonia petasitifolia Brade, Bradea, 1 (6): 37, pl. 1. 1971.

Prancha 9E

Ervas a subarbustos 0,6-1,5m alt.; caules reptantes, entrenós indistintos, recobertos com

estípulas. Folhas alternas; lâmina 3,5-5-8 x 6-8,5 (-14,2)cm, arredondada ou reniforme, inteira,

crassa, ápice arredondado, base subcordada ou cordada, margem inteira, discolor, nervação

palmatinérvia, pubescente, tricomas estrelados; pecíolos 3-30cm, cilíndricos, pubescentes; estípulas

1,5-2,5cm, ovadas, persistentes. Inflorescências cimosas, raque cilíndrica 1-1,5m, vermelho-rosada.

Flores unissexuadas, brancas ou rosadas; flor masculina tépalas-4, mais externas 0,3-0,5cm,

arredondadas ou orbiculares, mais internas 0,3cm, elípticas, estames-21, anteras rimosas, basifixas,

amarelas; flor feminina não vista. Frutos 0,5-1 x 0,2-0,4cm, cápsulas com alas desiguais, as menores

0,7-1cm e as maiores 0,8-1,2cm, verdes, com alas levemente rasadas.

Begonia petasitifolia ocorre exclusivamente no Brasil, sendo endêmica do estado da Bahia,

em áreas de caatinga (JACQUES, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º36’00’’S, 41º03’00’’W, 950m,

28/XI/1992, Arbo et. al. 5440 (HUEFS); 27/IX/2004, Borba  et al. 2059 (HUEFS); 11/XI/1998,

Carneiro et al. 39 (HUEFS); 4/IV/2002, Correia  et al. 116 (HUEFS); 28/V/2005, França et al.

5219 (HUEFS); 17/XI/1997, Melo et al. 3128 (HUEFS); 12/X/2007, Melo & Marques da Silva

5211 (HUEFS); 9/VIII/2003, Silva 202 (HUEFS); 9/ III/2003, Silva 203 (HUEFS); 06/X/2008,

Smith et al. 60 (HUEFS).

4. Begonia reniformis Dryand., Trans. Linn. Soc. London 1: 161, pl. 14, f. 1-2. 1791.

Prancha 9F

Subarbustos ou arbustos 1-3,5m alt.; caules eretos, suculentos; entrenós distintos, 0,4-

4,5cm. Folhas alternas; lâmina 2,6-18 x 1,3-11,5cm, depresso-ovada, trilobada, ápice agudo, base

cordada, papirácea a cartácea, discolor, face adaxial verde e abaxial vinácea, palmatinérvia,
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pubescente, tricomas simples; pecíolo 0,5-10cm, cilíndrico, pubescente; estípulas 0,5-2cm,

lanceoladas, margem lobada, caducas. Inflorescências cimosas, raque cilíndrica, 3-20cm, rosada.

Flores unissexuadas, brancas; flor masculina tépalas – 4, 0,4-0,6cm, elípticas ou ovadas; flor feminina

não vista. Frutos 0,4-0,7 x 0,3-0,5cm, cápsulas com alas desiguais, as menores 0,6-0,8cm e as

maiores 1,3cm, verdes.

Endêmica do Brasil, a espécie é encontrada nos estados: Ceará, Paraíba, Bahia, Góias, Minas

Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Ocorrendo em ambientes de caatinga, cerrado

e mata atlântica (JACQUES, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37’29’’S, 40º59’57’’W, 883m,

29/IX/2002, Jardim 4014 (HUEFS); 8/VIII/2003, Nascimento 31 (HUEFS); 5/X/2007, Queiroz

13144 (HUEFS); 5/X/2007, Queiroz 13159 (HUEFS).

5. Begonia ruhlandiana Irmch., Bot. Jahrb. Syst. 76: 67, pl. 4. 1953.

Prancha 9G

Ervas ou subarbustos 0,6-2m alt.; caule ereto, entrenós distintos, 0,5-1cm. Folhas alternas;

lâmina (4-)-13 x (2-)-7cm, oblonga, inteira, crassa, ápice obtuso ou arredondado, base arredondada,

discolor, face adaxial verde brilhante, glabrescente, face abaxial verde-claro, nervação

craspedódroma, pubescente, tricomas estrelados; pecíolos 0,5-1cm cilíndricos, pubescentes; estípulas

0,4-0,6cm, lanceoladas, caducas. Inflorescências cimosas, escapo cilíndrico, 30-45cm, vináceo.

Flores não vistas. Frutos 0,7-1,2cm, cápsulas com alas pouco desiguais, as menores 0,6-1,2cm e

as maiores 0,7-1,3cm.

Espécie encontrada no Brasil, sendo endêmica do estado da Bahia, com ocorrência em áreas

de caatinga e cerrado (JACQUES, 2010). No Morro do Chapéu é encontrada em áreas de cerrado.

 Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º28’53’’S, 41º04’05’’W, 845m,

22/IV/2001, Melo et al. 3458 (HUEFS); 4/IV/2002, Correia et al. 114 (HUEFS); 11/III/1996,

Salimena-Pires et al. PCD 2243 (HUEFS); 11º28’46,5"S, 41º04’56"W, 885m, 30/ IV/ 2011, fl.,

Melo et al. 9652 (HUEFS).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

JACQUES, E.L. 1999. Flora do Cipó. Minas Gerais: Begoniaceae. Bol. Bot. Univ. São Paulo. v.

18, p. 33-37.



138

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

JACQUES, E.L. 2002. Estudo taxonômico das espécies brasileiras do gênero Begonia L.

(Begoniaceae) com placenta partida. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, USP, São

Paulo, Brasil. p.319.

JACQUES, E.L. 2010. Begoniaceae. In: Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do

Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB000059). Acesso em

VILAR, T.S. & CAVALCANTI, T.B. 2007. Begoniaceae. In: Flora do Distrito Federal, Brasil. v. 6,

p. 29-38.

LISTA DE EXSICATAS

Arbo et. al. 5440 (3). Borba et al. 2059 (3). Carneiro et al. 39 (3). Correia et al. 114 (5), 116 (3).

França et al. 5216 (2), 5219 (3), 5369 (2). Jardim 4014 (4). Kameyama et al. s.n. (SPF 41072) (2).

Melo et al. 2009 (1), 1813 (1), 3128 (3), 3458 (5), 9652 (5). Melo & França 1044 (1). Melo &

Marques da Silva 5211 (3). Nascimento et al. 39 (1), 31 (4). Paula-Souza et al. 4861 (2). Queiroz

13144 (4), 13159 (4). Salimena-Pires et al. PCD 2243 (5). Silva 202 (3), 203 (3). Smith et al. 60 (3).

BURSERACEAE

Efigênia de Melo & Flávio França

Chave de identificação para as espécies

1. Plantas com espinhos ................................................................... 1. Commiphora leptophloeos

1’. Plantas sem espinhos ........................................................................ 2. Protium heptaphyllum

1. Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett, Kew Bull. 34 (3): 582. 1980.

Prancha 9H

Árvores ou arbustos, 2,5-5m alt.; ramos espinescentes, espinhos, pontiagudos. Folhas

compostas, alternas, tri ou pentafolioladas, com pulvino na base; folíolos opostos, peciolados, 1,5-

3 x 1-1,5cm; lâmina elíptica ou oblonga, ápice agudo, base aguda ou obtusa, membranácea, margem

inteira, pubescente em ambas as faces, tricomas simples; pecíolo 2-2,5cm, pubescente; estípulas

ausentes. Inflorescências terminais ou axilares, panículas, 10-20cm, brácteas diminutas, pedúnculos

2-5cm, brácteas ausentes, pedicelos 1mm, pubescentes, tricomas estrelados. Flores branco-

BEGONIACEAE
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esverdeadas, 1,5-2mm, actinomorfas, unissexuadas, 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, tricarpelar, estilete nulo, estigma capitado, ovário súpero, trilocular,

uniovulado, placentação basal. Frutos 1-1,5cm, drupas elipsóides, glabras negras na maturação;

sementes não vistas.

Encontra-se na Bolívia e no Brasil (CARVALHO, 2008). No Brasil ocorre no Maranhão,

Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato

Grosso e Mato Grosso do Sul (LIMA & PIRANI, 2005; CARVALHO, 2008).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º29’27S, 41º19’52"W, 17/

XI/1999, fr., Melo et al. 3170 (HUEFS); ca. 2 km da Comunidade Gruta dos Brejões, 11º0’53"S,

40º24’19"W, 4/V/2007, fr., Cardoso 1833 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Iaçú, morro da Garrafa, 12º45’18"S, 39º51’24"W,

280m, 24/III/1997, fr., Melo et al. 2055 (HUEFS). Itatim, morro do Leão, 12º43’S, 39º41’W,

270m, 14/X/1995, França et al. 1396 (HUEFS); morro do Bastião, 12º45’9"S, 39º47’6"W, 21/III/

1997, fr., Melo et al. 1944 (HUEFS); morro Pé de Serra, 12º52’9"S, 39º49’33"W, 384m, 16/III/

1997, fr., França et al. 2190 (HUEFS).

2. Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand, Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren.

Kjøebenhavn, ser. 3 (5): 54. 1873.

Prancha 9I

Árvores 5-12m alt.; ramos glabros, sem espinhos. Folhas compostas, alternas, imparipinadas,

com pulvínulo na base; folíolos opostos peciolados, 3-16 x 1,5-3,5cm; lâmina lanceolada ou elíptico-

lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base aguda ou obtusa, cartácea ou subcoriácea, glabra,

margem lisa; pecíolo 2,5-5cm; estípulas ausentes. Inflorescências axilares, cimosas, congestas,

densifloras, pedúnculos reduzidos, brácteas reduzidas, pedicelos 2-3mm, glabros. Flores pequenas,

branco-esverdeadas ou verde-vináceas, 5-6mm, 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. Frutos 0,5-1cm, drupas elipsóides, ligeiramente curva, ápice

apiculado, lisa; semente não observada.

Espécie ocorrendo na América Tropical. Brasil ocorre no Amazonas, Mato Grosso,
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Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em todos os tipos de vegetação (DALY, 1992).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Rocha et al. 510 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Iaçu, morro do Coité/Návio, 12º45’18"S, 39º53’57"W,

26/X/1997, Melo et al. 2249, 2251 (HUEFS); morro Pé de Serra, 12º53’14"S, 39º49’53"W, 25/X/

1997, França et al. 2395 (HUEFS).
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LISTA DE EXSICATAS

Cardoso 1833 (1). França et al. 1396 (1), 2190 (1), 2395 (2), 2436 (2). Melo et al. 1944 (1), 2055

(1), 2249 (2), 2251 (2), 3170 (1). Rocha et al. 510 (2).

CAMPANULACEAE

Efigênia de Melo

1. Lobelia xalapensis  Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 315. 1819.

Ervas terrestres, 15-40cm alt.; ramos glabros. Folhas alternas; lâmina 1-2,5 x 1-2cm, oval,

ápice agudo, base obtusa, arredondada ou subtruncada, decorrente, margem serreada, membranácea,

glabra; pecíolo 0,5-1,5cm; estípulas, 1,5-3cm. Inflorescências terminais, racemos laxifloros,

pedúnculos 2-5cm, glabros, brácteas filiformes, 1-2mm, glabras. Flores, bissexuadas, zigomorfas,

3-5mm, brancas, lacínios lilases, perianto tubuloso, tubo fendido lateralmente até próximo a base;

estames 5, inclusos, filetes livres, anteras conadas em tubo; gineceu bicarpelar, estilete único, estigma

bífido, ovário ínfero, bilocular, pluriovulado, placentação axial. Frutos 3-5mm, cápsulas oblongas,
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glabras; sementes elipsóides, numerosas, sem arilo.

México, América Central e América do Sul. No Brasil ocorre nos estados de Amazonas,

Acre, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Paraná, em Mata Atlântica e Amazônia

(VIEIRA, 2010). Em Morro do Chapéu, ocorre sobre solos alagadiços e na borda de lagoas, em

vegetação de Caatinga.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37’S, 40º59’W, 883m, 6/X/

2007, fl., fr., Queiroz et al. 13242 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Feira de Santana, 12º16’S, 39º03’W, 100m, 18/

VIII/1996, França et al. 1737 (HUEFS); 06/X/1996, França & Melo 1877 (HUEFS).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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LISTA DE EXSICATAS

Queiroz et al. 13242 (1). França et al. 1737 (1).  França & Melo 1877 (1).

CARICACEAE

Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Folhas simples inteiras ou lobadas .................................................. 2. Vasconcellea quercifolia

1’. Folhas compostas 3-5 ou unifolioladas ................................................... 1. Jacaratia corumbensis

1. Jacaratia corumbensis Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3 (3): 101. 1898.

Prancha 9J

Arbustos ou árvores 1-3m alt., ramos glabros. Folhas compostas alternas, 3-5 ou
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unifolioladas, em braquiblastos, sem estípulas; folíolos peciolados 1-5 x 1-2cm; lâmina oval-

lanceolada, oboval-lanceolada, elípitca ou elíptico-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base

aguda, obtusa, membranácea, margem inteira, glabra, em ambas as faces; pecíolo 2-6cm, glabro.

Inflorescências terminais, tirsos congestos, brácteas diminutas, escamiformes, pedúnculos 2mm,

pedicelos ca. 1mm, glabros. Flores branco-esverdeadas, 1-1,5cm, actinomorfas, 5 sépalas livres,

lanceoladas, glabras, 5 pétalas livres, 5 estames, anteras bitecas, rimosas, gineceu sincárpico,

pentacarpelar, estilete nulo, estigma capitado, ovário súpero, 5-locular, pluri-ovulado, placentação

parietal. Frutos 3-7cm, baga cilíndrica, costelada, alaranjada na maturação, lisa, sementes não

observadas.

América do Sul. No Brasil ocorre nos estados de Tocantins, Bahia, Goiás e Minas Gerais,

em vegetação de Cerrado (LLERAS, 2010).

 Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º18’37"S, 41º00’53"W, 27/

VIII/2006, fl., França et al. 5546 (HUEFS); APA Gruta dos Brejões, 11º0’53"S, 40º24’19"W,

650m, 04/V/2007, est., Cardoso 1831 (HUEFS); 11º0’49"S, 41º24’28"W, 650m, 7/IX/2009, fr.,

Cardoso et al. 2693, 2695 (HUEFS).

2. Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil., Deux. Mém. Réséd.: 13. 1837.

Arbustos ou árvores 1-3m alt., ramos glabros. Folhas simples, alternas, em braquiblastos,

sem estípulas; lâmina 5-15 x 2-5cm; oval-lanceolada, lobada, ápice agudo base aguda ou truncada,

membranácea, margem inteira ou com lobos denticulados ou pronunciados, glabra, em ambas as

faces; pecíolo 1,5-5,5cm, glabro. Inflorescências axilares ou terminais, cimas dicotômicas, bractéolas

diminutas, escamiformes, caducas, pedúnculos 3-6cm, pedicelos ca. 1-2mm, glabros. Flores branco-

esverdeadas, 1-1,5cm, actinomorfas, 5 sépalas conadas na base, cálice campanulado, lacínios

lanceolados, glabros, 5 pétalas livres, 5 estames livres, anteras bitecas, rimosas, gineceu sincárpico,

5-carpelar, estilete nulo, estigma capitado, ovário súpero, 5-locular, pluri-ovulado, placentação

parietal. Frutos 2-3cm, bagas oblongas, ligeiramente sulcadas, glabras, sementes não vistas.

Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, nos estados do Ceará, Bahia, Sergipe,

Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Rio de

Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (SOBRAL, 2006, LLERAS, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º49’42,7"S, 41º18’16,7"W,

995m, 19/IV/2008, Melo et al. 5677 (HUEFS); 09/IX/2006, fl., Damascena et al. 150 (HUEFS).
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COMMELINACEAE

Lidyanne Yuriko Saleme Aona-Pinheiro

Chave de identificação para as espécies

1. Inflorescência subtendida e envolvida por brácteas espatáceas. Flor com 2 pétalas desenvolvidas

e uma muito reduzida ou inconspícua

2. Ervas reptantes, enraizadas nos nós; margem posterior da espata livre ..................................

............................................................................................................... 2. Commelina diffusa

2’. Ervas eretas, ascendentes ou decumbentes

3 . Frutos 2-3mm ................................................................................3. Commelina erecta

3’. Frutos acima de 3mm

4’. Plantas com indumento viloso. Folhas elípticas, com base atenuada ..............................

.......................................................................................................... 5. Commelina villosa

4’. Plantas com indumento tomentoso. Folhas oval-lanceoladas, base oblíqua ...................

         ......................................................................................................... 4. Commelina obliqua

COMMELINACEAE
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1’. Inflorescência subtendida e envolvida por brácteas foliáceas. Flor com 3 pétalas iguais

5. Folhas com bainha de margem ciliada, lâminas até 4-8 x 1,3-2,5cm. Inflorescência com

cincinos individualmente estipitados ...................................................... 6. Gibasis geniculata

5’. Folhas com bainha de margem viloso-ciliada, lâminas 2-2,5 x 0,5-1cm. Inflorescência com

cincinos umbeliformes ................................................................................. 1. Calisia repens

1. Callisia repens L., Sp. Pl. ed. 2, p. 62. 1762.

Ervas perenes, decumbentes, nós radicantes, 10-15cm alt.; caule glabro na base ou

glabrescente no ápice. Folhas com bainhas 2-3mm, margem ciliada, tricomas 1,5-2,5mm; lâmina

2-2,5 x 0,5-1cm, oval a lanceolada, ápice agudo a acuminado, base arredondada a subcordada,

margem ciliada, vilosa, glabras em ambas as faces. Inflorescências axilares, cincinos glomeriformes,

sésseis, 3-10 flores parcialmente cobertas pelas bainhas, bractéolas inconspícuas. Flores sésseis a

subsésseis; cálice esverdeado, 2,5-3 x 1-1,5mm; corola ca. 2,5-3 x 1-1,5mm, elípticas, esbranquiçada,

deliquescentes; estames 3, filete ca. 4mm, glabros; antera arredondada, rimosa; ovário oblongo,

bilocular, lóculos biovulados, estigma peniciforme. Frutos ca. 1mm, cápsulsa, oblonga, glabra.

No gênero Callisia, esta espécie é facilmente distinta das demais por apresentar

inflorescências sésseis, encobertas pelas bainhas, ficando quase imperceptíveis (BARRETO, 1997).

Ocorre no Brasil em Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio

Grande do Sul (BARRETO, 1997).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º35´32"S, 41º 12’29"W,

1282m, 06/X/2008, fl., Smith et al. 66 (HUEFS).

2. Commelina diffusa Burm. f., Fl. Indica 18, pl. 7, fig. 2. 1768.

Ervas anuais ou perenes, até 70cm alt.; caules reptantes, nós radicantes; caule glabro. Folhas

com bainhas 0,8-1,8cm, margem ciliada, tricomas alvos, 1-1,5mm; lâmina 3-6,5 x 0,8-1,2cm,

lanceolada a oval-lanceolada, ápice acuminado, base simétrica, arredondada, margem glabra, glabras

em ambas as faces. Inflorescências terminais, eretas, pedúnculo até 1,2cm, glabro ou pubescente,

sustentando 2-3 brácteas espatáceas livres (margens dorsais livres) com ca. 1-2 cincinos de 2-3

flores, geralmente um cincino incluso e outro exserto; bráctea espatácea 1,8-2 x 1cm, oval, margem

posterior arredondada, livre, ciliada, ápice acuminado. Flores bissexuadas ou masculinas, zigomorfas,

pediceladas; cálice glabro, alvo, ca. 2-3 x 1-2mm; corola desigual, deliquescente, pétalas superiores

COMMELINACEAE
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unguiculadas, reniformes, 4 x 3mm, azuladas, pétala inferior oval, em forma de quilha, 3 x 3mm,

esbranquiçada; estames 3, sendo 2 laterais e 1 ventral; estaminódios 3; ovário ca. 2  x 1mm, ovóide,

2 óvulos ventrais biovulados e 1 lóculo dorsal uniovulado ou estéril, estigma simples. Frutos 3-

4mm, cápsulas, elípticas, glabras.

Esta espécie caracteriza-se por apresentar brácteas espatáceas livres e com margem posterior

arredondada, livre. Frequentemente ocorre próxima a áreas alagadas.

Está presente na Flórida, nas Américas Central e Sul, em todas as regiões do Brasil (AMARAL

et al., 2008), principalmente nos estados de Roraima, Pará, Amazonas, Tocantins, Acre, Ceará,

Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito

Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (AONA, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37’S, 40º59’W, 883m, 28/

X/2007, fl., Queiroz et al. 13243 (HUEFS).

3. Commelina erecta L., Sp. Pl. 41. 1753.

Prancha 9K

Ervas perenes, até 1m alt.; eretas, prostradas ou decumbentes, até 1m alt.; caules eretos ou

decumbentes, glabros a pubescentes. Folhas com bainhas 1,7-3,1cm, glabras a pilosas, margem

ciliada, tricomas alvos, 1-2mm; lâmina 8-12,8 x 0,5-1,3cm, linear a lanceolada, ápice acuminado,

base simétrica, cuneada, auriculadas na união com a bainha, margem glabra, glabras a pilosa em

ambas as faces. Inflorescências terminais, eretas, 2, pedúnculo até 2cm, glabro ou pubescente,

sustentando 2-4 brácteas espatáceas conatas (margens dorsais conatas) com ca. 1-2 cincinos de 2-

5 flores, cincinos inclusos e exsertos, bráctea espatácea 1,2-2 x 1-2cm, suboval, margem posterior

fundida, lisa, ápice acuminado. Flores bissexuadas ou masculinas, zigomorfas, pediceladas; cálice

branco, ca. 4-7 x 3-5mm; corola desigual, deliquescente, pétalas superiores unguiculadas, reniformes,

8 x 8mm, azuladas, pétala inferior lanceolada, 1,5 x 1mm, esbranquiçada; estames 3, sendo 2

laterais, anteras amarelas, oblongas e 1 ventral, antera auriculiforme; estaminódios 3, anteróides

cruciformes; ovário ca. 1,5 x 1mm, oblongo, estigma capitado. Frutos 3 x 2mm, cápsulas, oblongas,

glabras.

Esta espécie é bastante variável, mas caracteriza-se por apresentar brácteas espatáceas conatas

com margem posterior fundida e também por apresentar a base da lâmina auriculada na junção com

a bainha. Florece e frutifica o ano todo.

Ocorre dos Estados Unidos até Argentina, em todas as regiões do Brasil, principalmente

COMMELINACEAE
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nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Tocantins, Acre, Ceará, 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 (AONA, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º40’59"S, 41º14"W, 850m,

17/XII/2005, França et al. 5400 (HUEFS); 27/IV/1999, fl., Forzza et al. 1381 (NY); 24/IV/2010,

fl., Aona et al. 1283C (HURB, HUEFS); 11º26’22"S, 41º11’36"W, 1058m, 30/VI/2007, fl., fr.,

Melo et al. 4879 (HUEFS); l.c. Melo et al. 4854 (HUEFS); 11º15’29"S, 41º54’42"W, 728m, 14/

IV/2007, fl., Melo et al. 4722 (HUEFS); 11º15’31"S, 41º5’43"W, 690m, 30/VI/2007, fl., Gonçalves

et al. 214 (HUEFS); 11º15’9"S, 41º11’29"W, 1066m, 1/VII/2007, fl., Melo et al. 4907 (HUEFS);

11º15’24"S,  41º11’39"W, 1071m, 20/V/2007, fl., Pastore et al. 2055 (HUEFS); 11º28’60"S,

41º16’55"W, 1073m, 29/IV/2006, fl., Moraes et al. 164 (HUEFS); 11º37’51"S,  40º59’22"W,

855m, 9/VII/2000, fl., Oliveira et al. 76 (HUEFS); 11º37’32"S, 40º59’53"W, 855m, 5/X/2007, fl.,

Queiroz et al. 13154 (HUEFS); 11º29’26"S, 41º20’2"W, 927m, 5/V/2007, fl., Tavares et al. 7

(HUEFS); 11º29’58"S, 41º15’W, 1005m, 13/VI/2003, fl., fr., França et al. 4697 (HUEFS);

11º29’37"S, 41º19’35"W, 960m, 16/VI/2006, fl., fr., Moraes et al. 224 (HUEFS); 11º37’50"S,

40º53’37"W, 850m, 20/IV/2001, fl., fr., Melo et al. 3371 (HUEFS).

4. Commelina obliqua Vahl, Enum. 2: 172. 1805 [1806].

Ervas perenes, decumbentes, até 40cm alt.; caules glabros a pubérulos. Folhas com bainhas

0,7-1,8cm, glabras, margem vilosa; lâmina 2,5-10 x 0,9-2cm, lanceolada ou oval-lanceolada, ápice

acuminado, base obtusa, glabra na face adaxial, pubescente, tricomas estrigosos; pecíolo 1-2mm.

Inflorescências terminais, cimeiras inclusas, espata brevipedunculada, ovóide agrupada, ápice agudo,

pubérula ou hirsuta, margem lisa; cincinos inclusos; pedicelos 5 mm, glabros. Flores bissexuadas,

zigomorfas, ca. 1cm; cálice branco-hialino, dorsal ovóide-lanceolada, ca. 4mm, 2 ventrais, unidas

até a metade, ápice obtuso; corola azul, pétalas desiguais, 2 unguiculadas, reniformes, ápice

arredondado, 1 séssil, linear; estames 3, desiguais, anteras oblongas, dorsifixas, sendo 2 laterais,

anteras roxas, 1 central, antera amarela, auriculiforme; estaminódios 3, dorsais, cruciformes; ovário

subgloboso, glabro, estigma sub-trífido. Frutos 4-5mm, cápsulas oblongas, glabras; sementes

transversalmente elípticas, lisas.

Apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo em todas as regiões brasileiras, tendo

sido coletada em Matas de Galeria e Cerrados adjacentos, Matas de Altitude e Campos Rupestres,

além de Caatingas arenosas (BARRETO, 1997).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 17/V/1975, Costa & Barroso
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s.n. (ALCB 3546); 8 Km SW da cidade, 11º35’S 41º12’W, 30/V/1980, Harley et al. 22784 (SPF,

HUEFS); 28/X/1980, Furlan et al. 236 (SPF).

5. Commelina villosa C.B. Clarke ex Chod. & Hassl., Bull. Herb. Boiss. Sér. 2: 438. 1901.

Ervas perenes, eretas, até 1m alt.; caules glabros a pubescentes. Folhas com bainhas 1,5-

2,5cm, glabras, margem vilosa; lâmina 4-11 x 0,8-2cm, elíptica, ápice acuminado, base aguda ou

atenuada, esparsamente vilosa em ambas as faces; pecíolo 1-2mm. Inflorescências terminais,

cimeiras exclusas, espata brevipedunculada, ovóide agrupada, ápice agudo, esparsamente vilosa,

margem lisa; cincinos exclusos; pedicelos 3-4mm, glabros. Flores bissexuadas, zigomorfas, ca.

1cm; cálice branco-hialino, dorsal lanceolada, ca. 4mm, 2 ventrais, unidas em cimbas, ápice

obtuso; corola azul, pétalas desiguais, 2 unguiculadas, reniformes, ápice arredondado, 1 séssil,

oblongo-lanceolada; estames 3, desiguais, anteras oblongas, dorsifixas, amarelas, sagitiformes,

2 laterais, anteras amarelas, 1 central, antera encurvada; estaminódios 3, dorsais, cruciformes;

ovário oblongo, glabro, estigma capitado. Frutos  4-5mm, cápsulas oblongas, glabras; sementes

transversalmente elípticas, lisas.

Caracteriza-se pelo indumento viloso, folhas elípticas, com bainhas sobrepostas nas

extremidades dos ramos. Ocorre na Bahia, Goiás e Distrito Federal (BARRETO, 1997).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Serra do Tombador, 7 Km S de

Morro, 1150, 17/II/1971, Irwin et al. 32349 (UB).

6. Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder, Abh. Auslandsk., Reihne C, Naturwiss. 18: 143. 1956.

Ervas até 50cm alt.; caule pubescente. Folhas alternas, sésseis, bainhas 0,7-1,4cm, margem

ciliada, tricomas castanhos; lâmina 6-7,5 x 3-3,4cm, oval-lanceolada, ápice acuminado, base simétrica,

margem inteira, membranácea, discolor, face superior glabra, verde, face inferior com indumento

viloso, vinácea. Inflorescências em cimeiras bíparas, com cincinos umbeliformes, ereta; pedúnculo

2,7-3,5cm, glabro; brácteas dos cincinos 10-11 x 1-2mm, glabras em ambas as faces, margem

ciliada; bractéolas inconspícuas. Flores com pedicelo 7-11mm; cálice cimbiforme, esverdeado, 2-3

x 1mm, glabro; corola rotácea, 3-4mm, branca; estames 6, filetes com tricomas moniliformes apenas

na base, tricomas ca. 1-1,5mm; anteras ca. 0,5mm, rimosa, largo-elipsóide, amarelas; ovário, ca. 1-

1,2 x 0,5-0,6mm, largo-elipsóide, triloculares; estilete ca. 2mm, ápice truncado; estigma capitado,

mais ou menos 3-lobado. Frutos cápsulas, ca. 2 x 2mm, globosos.

Ocorre no Sul do México ao Paraguai, Norte da Argentina e Antilhas. No Brasil apresenta

ampla distribuição, ocorrendo em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul,
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Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa

Catarina, São Paulo e Sergipe (AONA & LEONI, 2006; AONA, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37´29"S, 40º 59’57"W, 29/

IX/2002, fl., fr., Jardim et al. 4011 (HUEFS).
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et al. 32349 (5). Jardim et al. 4011 (6). Melo et al. 3371 (3), 4722 (3), 4854 (3), 4879 (3), 4907

(3). Moraes et al. 164 (3), 224 (3). Oliveira et al. 76 (3). Pastore et al. 2055 (3). Queiroz et al.

13154 (3), 13243 (2). Smith et al. 66 (1). Tavares et al. 7 (3).

DROSERACEAE

Tania Regina Santos Silva

1. Drosera montana A.St.-Hil., Hist. Pl. remarq. Brésil 1: 260. 1824.

Prancha 9L

Ervas 6-20cm alt., verde-vináceas. Folhas em rosetas; lâmina 3,5-11 x 1,5-4,5cm, obovada

ou oblongo-obovada, ápice obtuso, base atenuada, membranácea, face adaxial glabra, face abaxial

COMMELINACEAE
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glabra ou pubescente, vilosa, tricomas simples; pecíolo 1-4mm, pubescente, viloso, tricomas simples;

estípulas retangulares, laciniadas, 2-4mm. Inflorescências terminais, 5-20cm, racemos paucifloros;

pedúnculos vináceos, glabros ou vilosos, com tricomas simples ou glandulares; brácteas ca. 1mm,

lineares, vináceas; pedicelos vináceos, papilosos ou vilosos. Flores lilases, rosadas ou vináceas, 3-

6mm, actinomorfas, bissexuadas; cálice 3 sépalas lobadas, lobos reflexos na frutificação, papilosas

ou vilosas, com tricomas simples e glandulares; 3 pétalas oval-lanceoladas, eretas, glabras. Frutos

2-3mm, cápsulas globosas, glabras; sementes reticuladas.

Ocorre na Bolívia e Brasil, nos estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais,

Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, em caatinga, cerrado e

mata atlântica (CORREA & SILVA, 2005; SILVA, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, morro da antena de televisão,

1200-1300m, 27/X/1978, Martinelli 5241 (RB, n.v.).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CORREA, M.D. & SILVA, T.R.S. 2005. Droseraceae. In: Flora Neotropica Monografia 96.: 1-

66, p. 46-48.

SILVA, T.R.S. 2010. Droseraceae. In: Forzza et al. (eds.). Catálogo de Plantas e Fungos do

Brasil. v. 2. p. 930-931.

LISTA DE EXSICATAS

Martinelli 5241 (1).

ERICACEAE

Efigênia de Melo

1. Agarista revoluta (Spreng.) Hook.f. ex Nied., Bot. Jahrb. Syst. 11: 236. 1889.

Árvores ou arbustos 2-3m alt.; ramos enegrecidos, glabros. Folhas alternas, inteiras, sem

estípulas; lâmina 4-8 x 1-2,5cm, oblonga ou elíptico-lanceolada, ápice agudo, mucronado, base

obtusa, margem inteira, fortemente revoluta, coriácea, glabra; pecíolo 1-1,5cm, glabro.

DROSERACEAE
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Inflorescências axilares, racemos 7-10cm, raque glabra ou pubérula, bractéolas filiformes,

pedúnculos 1-2cm, glabros ou pubérulos, pedicelos ca. 1cm, glabros ou pubérulos. Flores 1-1,5cm,

brancas ou rosadas, monóclinas, actinomorfas, cálice campanulado, lacínios triangulares,

pubescentes, corola urceolada, lacínios agudos ou obtusos, glabros, estames inclusos, gineceu

bicarpelar, estilete inteiro, estigma punctiforme, ovário supero, pubescente. Frutos 5mm, cápsulas

globosas, pentavalvares, valvas coriáceas, glabras, sementes alongadas, falciformes.

Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo nos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro,

em Cerrado e Mata Atlântica (KINOSSHITA & ROMÃO, 2010). Em Morro do Chapéu foi coletada

em Cerrado, sobre solo rochoso.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º35’29"S,  41º12’29"W,

1300m, 13/III/1996, fr., Conceição et al. PCD 2354 (HUEFS); Morrão, 11o16’21,1"S,  41o05’5,8"W,

fl., 732m, 11/X/2008, Melo et al. 5988 (HUEFS).

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KINOSSHITA, L.S. & ROMÃO, G.O. 2010. Ericaceae In: FORZZA, R. C. et al. (orgs.). Lista de

Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://

floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB111683>. Acesso em: 28/08/2011.

LISTA DE EXSICATAS

Conceição et al. PCD 2354 (1). Melo et al. 5988 (1).

HALORAGACEAE

Efigênia de Melo

1. Laurembergia tetrandra (Schott) Kanitz, Fl. Bras. 13 (2): 378. 1882.

Ervas polígamo-monóicas, 20-40cm alt.; ramos radicantes, glabros. Folhas alternas, simples;

lâmina 0,5-2 x 0,5cm, linear ou linear-lanceolada, ápice agudo ou obtuso, base atenuada decorrente,

margem denteada, membranácea, glabra; pecíolo nulo. Inflorescências axilares, fasciculadas,

ERICACEAE
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pedicelos nulos, brácteas inconspícuas. Flores díclinas, sésseis ou subsésseis, rosadas, diminutas,

pouco vistosas, tetrâmeras; flores estaminadas com sépalas triangulares, pétalas oblongas, estames

4; flores pistiladas sem pétalas, ovário oval, estigmas fimbriados; flores bissexuadas sem pétalas, 4

estames epissépalos, anteras oblongas, rimosas, ovário oblongo, estigmas mamilados. Frutos ca.

1mm, bagas, globosas, costeladas, vermelhas na maturação; sementes não vistas.

Distingue-se por apresentar ramos avermelhados e flores axilares diminutas avermelhadas.

Ocorre desde Pernambuco até o Rio Grande do Sul (AONA & AMARAL, 2003). Em

Morro do Chapéu ocorre em áreas alagadiças sobre solos arenosos.

 Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Cachoeira do rio Ferro Doido,

11º37’42"S, 41º00’03"W, 95/III/1997, fr., Gasson et al. 6049 (HUEFS); margem do rio Jacuipe,

11º33’35"S, 41º7’37"W, 900m, 01/VII/2002, fl., fr., Giulietti et al. 2158 (HUEFS).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AONA, L.Y.S. & AMARAL, M.C. E. 2003. Haloragaceae. p. 105-107. In: WANDERLEY M. G.

L. et al. (eds.) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Vol. 3. São Paulo: FAPESP: Rima.

LISTA DE EXSICATAS

Gasson et al. 6049 (1). Giulietti et al. 2158 (1).

HYDROCHARITACEAE

Flávio França

1. Apalanthe granatensis (Bonpl.) Planch., Ann. Mag. Nat. Hist. II, 1: 87 1848.

Ervas aquáticas submersas, às vezes aparentemente flutuantes livres. Folhas 2-5 verticiladas,

sésseis; lâmina 8-9 x 0,5-1mm, linear, ápice agudo, base alargada, margem diminutamente serrilhada,

membranácea, glabra, concolor. Inflorescências reduzidas a flores solitárias, axilares, pedicelos

filiformes, ca. 9mm, glabros. Flores hermafroditas, actinomorfas, tépalas 6, ca. 1mm compr., glabras;

estames 3, inclusos, anteras ca. 0,1mm compr., filetes glabros, ca. 0,5mm, estilete ca. 0,5mm.

Frutos não vistos.

HALORAGACEAE
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Bove & Koehler (2001) afirmam que o fruto desta espécie apresenta um bico micropilar e

tem 5-13mm, contendo de 6 a 30 sementes. A espécie ocorre no Norte da América do Sul (do

Equador a Guiana Francesa) e na Bolívia. No Brasil tem sido citada para Amazonas, Pará, Roraima,

Bahia, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rio de

Janeiro (BOVE, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Lajedo Bordado, 11º15’54"S,

41º05’34"W, 720m, 27/V/2005, fl., França et al. 5191 (HUEFS).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOVE, C.P.; & KOEHLER, S. 2001. Hydrocharitaceae from central Brazil: a new species of

Egeria and a note on Apalanthe granatensis. Novon 11: 63-66.

BOVE, C.P. 2010. Hydrocharitaceae. In: FORZZA, R. C. et al. (orgs.). Lista de Espécies da Flora

do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em : <(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/

2010/FB000131)>. Acesso em: 28/11/2011.

LISTA DE EXSICATAS

França et al. 5191 (1).

HYDROLEACEAE

Efigênia de Melo

1. Hydrolea spinosa L., Sp. Pl. 2: 328. 1762.

Prancha 10A

Arbustos 1-2,3m alt.; ramos pubescentes, com espinhos pontiagudos. Folhas alternas, simples;

lâmina 2-8 x 0,5-2cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice agudo, base aguda, obtusa ou atenuada,

margem inteira, membranácea, pubérula ou pubescente; pecíolo 0,2-1cm, pubérulo ou pubescente.

Inflorescências terminais ou laterais, paniculadas, pedúnculos pubescentes, pedicelos 0,5-1cm,

pubescentes, tricomas glandulares, brácteas inconspícuas. Flores 1-1,5cm, monóclinas, azuis,

pentâmeras, actinomorfas; cálice 5-partido, pubescente, tricomas glandulares; corola 5-partida, pétalas

livres, ovais, glabras; estames 5, livres, filetes exclusos, dilatados na base, anteras bitecas, dorsifixas,

HYDROCHARITACEAE
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versáteis; gineceu ovário bicarpelar, estiletes livres, estigmas capitados, ovário súpero, bilocular,

pluriovulados, placentação parietal. Frutos 3-6mm, cápsulas ovóides, lisas; sementes ovóides, estriadas.

Espécie de ampla distribuição na América tropical, África, Ásia e Brasil, ocorrendo nos

estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Tocantins, Acre, 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 todos os tipos de vegetação (WALTHER, 2010).

Distingue-se por apresentar ramos espinescentes e flores azuis, com estames brancos.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Cachoeira Domingos Lopes,

11º33’29"S, 40º54’19"W, 655m, 30/IV/1999, fl., França et al. 2734 (HUEFS); Represa Angelin,

11º38’15"S, 40º56’56"W, 689m, fl., Ferreira et al. 34 (HUEFS).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

WALTER, B.M.T. 2010. Hydroleaceae. In: FORZZA, R. C.  et al (orgs.). Lista de Espécies da

Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/

2010/FB103018>. Acesso em: 25/10/2011.

LISTA DE EXSICATAS

Ferreira et al. 34 (1). França et al. 2734 (1).

HYPOXIDACEAE

Marla Ibrahim U. de Oliveira

1. Hypoxis decumbens L. Syst. Nat. 2: 986. 1759.

Ervas; colmo produzindo raízes finas; escapo piloso. Folhas trísticas, ensiformes, hirsutas;

tricomas ca. 2mm; lâmina 5,5-11 x 0,2-0,4cm, oblonga, cartácea, concolor; ápice agudo; base atenuada;

margem inteira; nervação paralelinérvia, proeminente em ambas as faces. Flores solitárias, eretas;

pedicelo ausente, ou até 6mm; brácteas 4mm, ovadas; tépalas externas 4-5 x 1mm, verde-amareladas,

pubérulas; tépalas internas 3-4 x 1mm, amarelas, pubérulas; estames 6, ca. 2mm; anteras ca. 1,2mm,

rimosas; ovário ínfero, 3-locular, piloso; óvulos vários; estigma ca. 1mm compr. Frutos cápsulas,

elipsóides, ca. 5mm diâm.; tépalas persistentes; sementes 6-8, ca. 1mm; testa com tuberosidade afilada.

HYDROLEACEAE
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A identificação da espécie foi realizada por comparação com outros materiais e com a descrição

de Seubert (1837) e de Dutilh (2005). Flores e frutos em março. Espécie de ampla distribuição, com

registros desde o México até a Argentina. No Brasil, ocorre em todas regiões (DUTILH, 2005;

2010), estando presente em Morro do Chapéu em áreas de caatinga, e remanescentes de mata ciliar.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’00"S, 41°12’00"W, 04/

III/2007, fl., fr., Harley et al. 6000 (HUEFS).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DUTILH, J. H. A. 2005. Hypoxidaceae – Liliaceae s.l. p. 258. In: WANDERLEY, M. G. L. et al.

(coord.). Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Vol. 4. São Paulo: Editora RIMA.

DUTILH, J. H. A. 2010. Hypoxidaceae. p. 1121. In: FORZZA, R. C. et al. (orgs.). Catálogo de

plantas e fungos do Brasil. Vol. 2 Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

SEUBERT, M. 1837. Hypoxidaceae. p. 51-52. In: MARTIUS, C. F. P. von & EICHLER, A.G

(eds.). Flora Brasiliensis. Vol. 3, parte1. Lipsiae: Frid. Fleischer.

LISTA DE EXSICATAS

Harley 6000 (1).

JUNCACEAE

Márcio Lacerda Lopes Martins

Chave de Identificação para as espécies

1. Folhas laminares, não septadas ................................................................. 1. Juncus marginatus

1’. Folhas cilíndricas, septadas ..................................................................... 2. Juncus micranthus

1. Juncus marginatus Rostk., De Junco 38, t.2, f.3. 1801.

Ervas cespitosas eretas, 50-70cm alt.; rizoma curto, ca. 2,5mm de diâm. Folhas laminares,

não excedendo a inflorescência, não septadas, com margens voltadas para o caule, base persistente,

HYPOXIDACEAE
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paleácea. Inflorescências anteladas, ca. 1/5 do comprimento do caule. Flores 3-6 em inflorescências

capituliformes dispostas no ápice de ramos, envoltas por uma bráctea, clara, translúcida, ca. ½ do

comprimento das flores; tépalas internas ca. 3,0mm, as externas pouco menores, paleáceas, com

margem hialina, bráctea da flor 1, translúcida, ca. ½ do comprimento das tépalas; estames 3. Frutos

ca. 2,5mm cápsulas uniloculares, castanhas, apiculadas, ca. 2,5mm, arredondadas, com septos

evidentes e deiscência apical; sementes ca. 0,5mm de compr., elipsóides e reticuladas, castanho-

amareladas.

Está distribuída desde o leste da América do Norte até a Argentina. No Brasil é citada para o

Norte, Sudeste e Sul, nos biomas Mata Atlântica e Pampa (ALVES et al., 2010), onde ocorre em

locais não muito elevados sempre associada a ambientes úmidos (BALSLEV, 1996). É o primeiro

registro para a Bahia.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º40’S, 41º00’W, 27/VI/96,

fl., fr., Harley et al. 3112 (HUEFS).

2. Juncus micranthus Schrader ex E. Meyer, Syn. Luzul.: 31. 1823.

Prancha 10B

Ervas eretas rizomatosas, 50-70cm alt.; rizoma conspícuo, 4-8mm de diâm., normalmente

coberto pelas bases das folhas. Folhas cilíndricas, excedendo ou não a inflorescência, ca. 1,5mm de

diâm., septadas, mas sem septos visíveis quando secas. Inflorescências terminais, anteladas, com

ramos pouco perceptíveis, ca. 2cm de compr. Flores 25-40, tépalas ca. 3mm, as internas pouco

mais curtas, ambas com a região mediana castanha e bordos hialinos, brácteas translúcidas; estames

3, ovário súpero, unilocular, pluriovulado. Frutos: cápsulas, ca. 3mm, oblongas, com ápice longo

(ca. 1mm) e estreito, geralmente mais longa que as tépalas, castanhas, trilobadas, com deiscência

lateral; sementes ca. 0,3mm de compr., elipsóides e reticuladas, castanho-amareladas.

É facilmente distinta de J. marginatus por apresentar folhas cilíndricas septadas e cápsula

com ápice longo, excedendo as tépalas.

Distribui-se em áreas de grande altitude nos estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas

Gerais, Paraná e São Paulo, até terras baixas do Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia (BALSLEV,

1996, SILVA et al., 2009).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º38’S, 41º02’W, 02/III/77,

Harley et al. 19214 (CEPEC); 11º35’S, 41º12’W, 02/III/97, NicLughadha et al. 5960 (HUEFS).

JUNCACEAE
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, M. et al. 2010. Juncaceae. p. 1128-1129. In: FORZZA, R. C. et al. (eds). Catálogo de

Plantas e Fungos do Brasil. Vol. 2. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio

de Janeiro.

BALSLEV, H. 1996. Juncaceae. Flora Neotropica Monograph. The New York Botanical

Garden, New York. 68: 1-167.

SILVA, D.B. et al. 2009. Cyperaceae e Juncaceae no Parque Estadual de Ibitipoca, Minas Gerais,

Brasil. Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo 27(2): 219-234.

LISTA DE EXSICATAS

Harley 3112 (1), 19214 (2). NicLughadha 5960 (2).

KRAMERIACEAE

Márcio Lacerda Lopes Martins

Chave de Identificação para as espécies

1. Arbusto prostrado, estames isodínamos ................................................  1. Krameria bahiana

1’. Arbusto ereto, estames didínamos ....................................................  2. Krameria tomentosa

1. Krameria bahiana B.B.Simpson, Brittonia 39(2): 198, f. 1. 1987.

Prancha 10C

Arbustos prostrados, de 0,3-2m, com extremidades eretas que não excedem aos 50cm;

caule ramificado, glabro. Folhas simples, inteiras; lâmina 1,0-2,5 x 0,5-1,0cm, ovada ou elíptica,

pilosa, ápice agudo, mucronado; pecíolo 0,4-0,8cm. Inflorescências racemosas, terminais, 15-20

flores, espiraladas. Flores zigomorfas, com duas bractéolas lineares entre o pedúnculo e o pedicelo;

sépalas 4, lanceoladas, a abaxial 0,6-1,0 x 0,5-0,6mm, purpúrea a rosada, a adaxial 0,8-1,0 x 0,5-

0,8mm, centro purpúreo e margens rosadas, as laterais rosadas a alvas; pétalas glandulares 2,

cuneadas, 2-3 x 2-2,5mm, pétalas petalóides 3, 6,0-8,5 x 0,5mm, livres na base, rosadas, dilatadas

na porção superior, ápice truncado; estames 4, isodínamos, 5-6mm, rosados; ovário ovóide,
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unilocular, 2,5-3,0mm, tomentoso; estilete 2-3mm, curvo, rosado a pardo, glabro. Frutos 4-5mm,

globosos, densamente recobertos por espinhos, superfície tomentosa, alva, espinhos amarelo-

esverdeados, com tricomas diminutos, retrorsos.

A espécie diferencia-se de K. tomentosa pelo hábito prostrado, por possuir estames

isodínamos e frutos com espinhos amarelados com tricomas diminutos. Espécie provavelmente

endêmica do estado da Bahia, com registros apenas para áreas de Restinga em Salvador e Caatinga,

no município de Delfino (SIMPSON, 1989).

Em Morro do Chapéu é encontrada prostrada sobre solo arenoso, florescendo entre os

meses de fevereiro e junho.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º16’22"S,  41º05’06"W, 745m,

01/VII/2002, fl., fr., Giulietti et al. 2138 (HUEFS); 11º37’31"S,  40º59’38"W, 820m, 20/IV/2001,

fl., Melo et al. 3344 (HUEFS); 11º34’40"S,  41º6’26"W, 925m, 20/IV/2001, fl., Melo et al. 3382

(HUEFS); 11º26’46,5"S,  41º04’56,3"W, 885 m. 29/IV/2011, fl., fr., Melo et al. 9640 (HUEFS).

2. Krameria tomentosa A. St.-Hil., Ann. Soc. Sci. Orleáns. 9: 18. 1828.

Prancha 10D

Arbustos eretos, de 0,3-2m alt.; caule ramificado, tomentoso, sobretudo nos ramos mais

jovens. Folhas simples, inteiras; lâmina 1,0-3,5 x 0,3-1,8cm, oval, elíptica a lanceolada, tomentosa,

ápice agudo, mucronado, base aguda ou obtusa, nervura central e, menos frequentemente, duas

nervuras laterais visíveis; pecíolo 0,3-0,8cm, pubescente. Inflorescências racemosas, terminais ou

laterais, 5-10 flores, espiraladas. Flores zigomorfas, as basais com duas brácteas lineares laterais e

uma foliácea basal, as demais apenas com as brácteas laterais, cujo comprimento excede o

comprimento do pedicelo; sépalas 4, ovadas, a abaxial 0,8-1,0 x 0,6-0,7mm, púrpurea, a adaxial

0,9-1,2 x 0,6-0,8mm, centro purpúreo e margens rosadas, as laterais rosadas a alvas; pétalas

glandulares 2, retangulares a ovadas, ápice truncado, firmes, 2,5-3,5 x 3,5-4,0mm; pétalas petalóides

3, 4-5 x 0,5mm, conadas na base, rosadas, dilatadas na porção superior, ápice truncado; estames 4,

didínamos, o par longo 4,8-5,2mm, o par curto 4,0-4,2mm, rosados a purpúreos; ovário ovóide,

unilocular, 2,5-3,0mm, tomentoso; estilete 2,0-3,0mm, rosado a pardo, glabro. Frutos globosos

densamente recobertos por espinhos, 6,5-8,0mm de diâm., excluindo os espinhos, superfície

tomentosa, alva, espinhos vermelhos ou alaranjados, 1,0-1,5mm, com tricomas retrorsos.

Reconhecida pela presença de tricomas em todas as partes vegetativas, sobretudo as mais

jovens, estames didínamos e frutos com espinhos avermelhados, com tricomas evidentes e retrorsos.

KRAMERIACEAE
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KRAMERIACEAE

Ocorre no Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco,

Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro (BENNETH, 1874; SIMPSON, 1989). Nas dunas litorâneas

e áreas arenosas do leste do Brasil pode ser confundida com K. bahiana da qual difere pelos

estames não didínamos e caule glabro. Em Morro do Chapéu é encontrada em áreas normalmente

com alguma influência antrópica e solo arenoso, florescendo praticamente o ano todo.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37’45"S,  40º59’26"W, 840-

880m, 30/IV/1999, fl., fr., França et al. 2765 (HUEFS); 11º37’40"S,  40º59’33"W, 882m, 1/V/

2004, fl., fr., Ribeiro et al. 18 (HUEFS); 11º37’52"S,  40º59’20"W, 922m, 9/III/2003, fl. fr., Queiroz

et al. 7704 (HUEFS); 11º37’15"S,  40º59’46"W, 879m, 05/III/1997, fl., fr., Lughadha et al. PCD

6067 (HUEFS); 11º16’22"S, 41º5’6"W, 745m, 01/VII/2002, fl., 11º39’0"S,  41º8’0"W, 03/XII/

2002, fl., Junqueira et al. 161 (HUEFS); 11º15’32"S, 41º5’39"W, 690m, 19/IV/2007, fl., Pastore

et al. 2034 (HUEFS).
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Chave de identificação para as espécies

1. Trepadeiras hemi-parasitas, com folhas escamiformes ............................. 1. Cassytha filiformis

1’. Arborescentes com folhas normais

2. Flores bissexuadas

3. Tépalas desiguais, as externas menores, as internas maiores ................... 11. Persea fulva

3’. Tépalas iguais ou subiguais

4. Flores pilosas, locelos das anteras dispostos em arco ............ 3. Nectandra cuspidata

4’. Flores glabras ou glabrescentes, locelos das anteras em pares sobrepostos

5. Folhas triplinérveas a subtriplinérveas .................... 2. Cinnamomum tomentulosum

5’. Folhas peninérveas ........................................................ 6. Ocotea aff. microneura

2’. Flores unissexuadas

6. Flores glabras a glabrescentes, ou tomentelas

7. Folhas glabras em ambas as faces, eventualmente esparso-tomentelas sobre as nervuras

primária e secundárias ...................................................................... 7. Ocotea notata

7’. Folhas glabras a glabérrimas adaxialmente, pubérulas abaxialmente .......................

.................................................................................................... 9. Ocotea puberula

6’. Flores densamente pubescentes

8. Folhas glabras em ambas as faces ........................................... 5. Ocotea lancifolia

8’. Folhas densamente pubescentes abaxialmente

9. Folhas densamente vilosas abaxialmente, flores vilosas, congestas na inflorescência

.............................................................................................. 10. Ocotea velutina

LAURACEAE
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9’. Folhas e flores não vilosas, não congestas na inflorescência

10. Folhas piloso-glaucescentes abaxialmente, tricomas eretos, sem domácias

.......................................................................................... 4. Ocotea glomerata

10’. Folhas tomentosas abaxialmente, tricomas castanhos, domácias em tufos de

pêlos nas axilas das nervuras secundárias ...........................................................

.................................................................................. 8. Ocotea pomaderroides

1. Cassytha filiformis L., Sp. Pl. 1: 35. 1753.

Prancha 10E

Trepadeiras hemi-parasitas; caule filiforme, pubescente ou glabrescente, amarelo-esverdeado

brilhante, laranja a vermelho-escuro, secando irregularmente, estriado e mais ou menos verrucoso;

haustórios na maior parte elípticos. Folhas escamiformes; lâmina 1-2,5 x 1mm, ovada a triangular-

subulada, glabra, ou com indumento branco ou vermelho, comumente ciliada, ocasionalmente com

uma glândula na face adaxial. Inflorescências espigas solitárias, raramente em pares ou paniculadas;

pedúnculo mais fino que o caule, densamente pubescente a glabrescente, (2-)4-8(-16) flores. Flores

sésseis, globular-ovóides, 1-2 x 0,8-1,5mm; bráctea floral verticilada, ovada a triangular, aguda,

pubescente a glabrescente, ciliada; bractéola similar, menor; tubo receptacular curto, glabro; tépalas

externas triangulares, pubescentes a glabrescentes, ciliadas; tépalas internas ovadas, glabras em

ambas as faces, raramente com pubescência papilosa apressa na face interna, branca a verde; estames

férteis 9, ou 6 quando 3 do verticilo III são estéreis, brancos, dando aparência esbranquiçada à flor;

estames do verticilo I angular-ovados, anteras obcordadas; estames do verticilo II fusiformes, anteras

obcordadas, mais largas; estames do verticilo III oblanceolados, se férteis, anteras obcordadas, se

estéreis então subulados; estaminódios piramidais, acuneados no ápice, brancos, conspicuamente

pedicelados; glândulas cônicas ou ovóides; ovário fusiforme, menos de 2mm, glabro ou com anel

de tricomas na porção central. Frutos 4-8 x 3-5mm, ovóides a aproximadamente globulares, glabros,

verdes ou laranja a vermelhos quando maduros, às vezes brancos, raramente verde-escuro com

listras verticais marrons; tépalas persistentes verticais ou rotadas, coriáceas e marrons; diásporo

globular, 3-4mm diâm., cinza-escuro a atro-purpúreo.

Espécie pantropical, ocorrendo nas regiões tropicais e subtropicais dos Velho e Novo Mundo

(WEBER, 1981). Floresce e frutifica ao longo do ano. A espécie pode ser facilmente reconhecida,

sendo uma trepadeira hemi-parasita, geralmente sem folhas. Apenas pode ser confundida com Cuscuta

(Convolvulaceae), que difere nos caracteres florais, tais como pela presença de uma corola 5-lobada,

anteras não valvares, inflorescência cimosa e frutos com muitas sementes (van der WERFF, 1995).

LAURACEAE
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Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º33’29"S, 40º 54’19"W, 655m,

30/IV/1999, fr., França et al. 2731 (HUEFS, MO); 11º39’00"S, 41º08’00"W, 1100m, fl., Junqueira

et al. 173 (HUEFS); 11º31’35"S, 41º09’20"W, fl., Moraes & Penagos 2655 (HUEFS).

2. Cinnamomum tomentulosum Kosterm., Reinwardtia 6(1): 24. 1961.

Arbustos a arvoretas de 1 a 6m alt.; ramo densamente pubescente, tricomas retos e eretos,

às vezes ondulados. Folhas alternas; lâmina (3,5-)6-11(-15) x (1,5-)2,5-4,5(-5,5)cm, cartácea,

elíptica, ápice agudo a longo acuminado, ou apiculado, base obtusa ou aguda; face adaxial densamente

pubescente em folhas jovens, esparsamente pubescente a glabra em folhas desenvolvidas, face

abaxial pubescente, tricomas ± retos e eretos, triplinérvea, nervura central marcada adaxialmente,

densamente pubescente, fortemente proeminente abaxialmente, pubescente, tricomas iguais aos da

lâmina; domácias presentes mas inconspícuas; pecíolo (0,4-)0,5-0,95(-1,45) x 0,08-0,15(-0,2)cm;

densamente pubescente, tricomas semelhantes aos dos ramos. Inflorescências 6,5-13,5cm, axilares,

cimoso-paniculadas, pedúnculo (2,5-)3-6(-8)cm, pubescente. Flores esbranquiçadas, glabras,

pedicelo (2,5-)3-4(-5)mm, glabro; tépalas 2,2-2,5 x 1,1-1,9mm, ovadas a largo-ovadas, glabras

externamente, densamente seríceas internamente; estames dos verticilos I e II 1,4-1,7mm,

tetralocelares, introrsos, filetes esparsamente pubescentes, às vezes glabrescentes ou apenas a porção

inferior pubescente, anteras glabras ou esparsamente pubescentes abaxialmente sobre o conectivo;

estames do verticilo III 1,4-2mm, bilocelares, filetes densamente seríceo-tomentosos, anteras seríceo-

tomentosas adaxialmente na porção inferior, glabras abaxialmente, glândulas 0,4-0,5mm, acima da

base dos filetes, curto seríceas adaxialmente; estaminódios do verticilo IV 0,9-1mm, filetes

densamente seríceo-tomentosos; pistilo 1,9-2,2mm, glabro, ovário 0,8-1 x 0,8-1mm; receptáculo

0,4-0,5mm profundidade, glabro externamente, densamente pubescente internamente, presença de

tricomas vermelhos, às vezes abundantes. Frutos 0,9-1 x 0,65-7cm, elipsóides; cúpulas 3,5-4 x

3,5-4mm, pedicelo 2-4mm, tépalas parcialmente persistentes.

Espécie registrada para o nordeste de Minas Gerais e Chapada Diamantina, Bahia. Cresce

em áreas de Cerrado e de transição com florestas, em altitudes de 600 a 1.400 m. Florescimento em

setembro; frutificação em novembro (frutos jovens) e janeiro. A descrição foi baseada em Lorea-

Hernández (1996), pelo material de Pereira 9943 não ter sido localizado. A circunscrição de Lorea-

Hernández (1996) difere daquela empregada por van der Werff (1995) para a Flora do Pico das

Almas, cujo material indicado como sendo Cinnamomum tomentulosum seria em realidade C.

haussknechtii (Mez) Kosterm.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Pereira 9943 (RB, 2 exsic.);

Fazenda Guariba, 11º26’18"S, 41º11’38"W, 07/IX/2007, est., Rocha et al. 453 (HUEFS).

LAURACEAE
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3. Nectandra cuspidata Nees & Mart., Syst. Laur. 330. 1836.

Arvoretas a árvores de 4 a 30 m; râmulo delgado, denso-tomentoso, tricomas geralmente

muito pequenos, cor marrom a castanho, eretos ou apressos. Folhas alternas, lâmina (4,5)-5,6-

19,3(-25,5) x 1,5-5,2(-7,5)cm, cartácea a cartáceo-coriácea, estreito-lanceolada a estreito-elíptica,

com um estreitamento em direção ao ápice, caracterizando um longo acúmen; base aguda a atenuada;

margem sutilmente revoluta; face adaxial glabra e abaxial densa a esparsamente-serícea, tricomas

curtos e apressos; peninérvea, pecíolo 0,5-1,8cm, delgado, levemente canaliculado, tomentoso,

tricomas semelhantes aos râmulos. Inflorescências axilares e terminais, multifloras, pedúnculos

longos. Flores pilosas, pedicelo longo e fino; tépalas oblongas a elípticas, com ápice arredondado,

subiguais, pequenas papilas na superfície basal adaxial; estames dos verticilos I e II tetralocelares,

introrsos, tomentosos, papilosos no ápice, anteras transverso-elípticas, ápice truncado, filete curto

e espessado; estames do verticilo III tetralocelares, latrorsos, tomentosos, anteras suborbiculares a

obtrapeziformes, ápice truncado, filete um pouco mais longo, espessado, com um par de glândulas

globosas a transverso-elípticas na base; estaminódios do verticilo IV pouco pilosos a glabros,

ligeiramente papilosos, curtos, estipitiformes; ovário elipsóide, glabro, rugoso, estilete espessado,

mais curto ou igual ao ovário, estigma mais escuro, subcapitado; receptáculo glabro internamente.

Frutos 0,07-0,14 x 0,06-0,10cm, subglobosos a elipsóides; cúpulas rasas, infundibuliformes,

envolvendo menos de 1/3 da baga.

Espécie frequente e amplamente distribuída, do sul do México ao Paraguai e até o estado

do Paraná no Brasil, crescendo em vários hábitats, ao nível do mar até ca. 2.000m; bastante comum

em Matas secundárias (ROHWER, 1993). Florescimento ao longo do ano; frutificação em fevereiro,

março, agosto e outubro (MORAES & OLIVEIRA, 2007).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º38’34"S, 40º55’45"W, 26/

VIII/1980, fr., Bautista 370 (CEPEC, HRB, RB).

4. Ocotea glomerata (Nees) Mez, Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 294. 1889.

Prancha 10F

Árvores a arvoretas dióicas 1-20 m alt.; râmulo com ápice ferrugíneo-subtomentoso. Folhas

alternas; lâmina 14-18 x 4-7,5cm, ovada a elíptico-lanceolada, ápice agudo a acuminado, base

aguda, margem plana a recurvada, coriácea, face adaxial subglabra, nervura central tomentela a

tomentosa, face abaxial piloso-glaucescente, laxamente promínulo-reticulada, tricomas eretos;

pecíolo até 1,8cm, achatado a canaliculado. Flores díclinas, denso-pilosas, tubo floral sub-nulo,

tépala largo-ovada, acutiúscula; flor masculina tetralocelar; estames dos verticilos I e II introrsos,
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filetes pilosos, anteras ovadas, 2-3 vezes menores que os filetes, ápice obtuso a emarginado; estames

do verticilo III com duas glândulas globosas, sésseis; estaminódios do verticilo IV ausentes; flor

feminina com estaminódios diminutos; ovário glabérrimo, estipitiforme, globoso, estilete sub-breve,

estigma discóide. Frutos ovóides, mucronados; cúpula hemisférica, margem simples, envolvendo

cerca de 1/3 da baga (MORAES & OLIVEIRA, 2007).

A espécie ocorre na Venezuela, Peru, Guiana, Guiana Francesa, Trinidad-Tobago e Brasil,

com registros para os estados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de

Janeiro, Roraima, Ceará, Sergipe e Tocantins. Apresenta período de floração em fevereiro, março

a julho, novembro a dezembro, e frutificação de julho a dezembro. Coletada em Matas Ciliares,

vegetações secundárias, Florestas de Várzeas, e Florestas Tropicais úmidas não inundadas (MORAES

& OLIVEIRA, 2007).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º39’43"S, 40º52’13"W, 870m,

11/VII/2000, fl., Carneiro-Torres et al. 199 (HUEFS, MO); 11º36’11"S, 41º00’54"W, 11/VII/2009,

fr., Moraes & Penagos 2657 (HUEFS).

5. Ocotea lancifolia (Schott) Mez, Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 289. 1889.

Prancha 10G

Arvoretas a árvores dióicas, de 1 a 15m alt.; râmulo tereto, delgado, com estrias

longitudinais, esparsamente ferrugíneo-tomentelo no ápice. Folhas alternas; lâmina (1,9-)5-8,5(-

15,0) x 1-5cm, rígido-cartácea a coriácea, lanceolada a oval-lanceolada; ápice acuminado a obtuso-

acuminado a arredondado; base aguda a obtusa; margem subplana, sutilmente revoluta; face adaxial

brilhante e abaxial pálida, opaca, ambas glabras (esparso pubescente em folhas jovens); peninérvea,

pecíolo 0,5-1 x 0,15-0,2cm, glabérrimo, com estrias longitudinais, achatado a profundamente

canaliculado. Inflorescências axilares e terminais, paucifloras a submultifloras, tirsóide-paniculadas,

ferrugíneo-pubérulas, pedúnculos curtos. Flores 3-5mm, unissexuadas, denso-subseríceo-pilosas,

tubo floral nulo, tépala largo-ovada, ápice agudo a obtuso, com pilosidade diminuindo da base para

o ápice, pedicelo fino e longo, com estrias longitudinais, densamente lanoso; flor masculina com

estames dos verticilos I e II tetralocelares, introrsos, anteras glabras, oblongas a ovadas, ápice

truncado, obtuso ou emarginado, locelos grandes, alongados, filetes longos e finos, denso-pilosos

na base e às vezes no dorso; estames do verticilo III tetralocelares, latrorsos, anteras glabras,

oblongas, ápice truncado, obtuso ou emarginado, locelos grandes, alongados, filete longo e fino,

com duas glândulas semi-globosas, largo estipitadas; estaminódios do verticilo IV ausentes ou

sagitados, alongados, pilosos; pistilódio alongado, piloso, base truncada, estilete quase indiferenciado,

bastante piloso, estigma conspícuo; receptáculo piloso internamente; flor feminina com ovário
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globoso-elíptico, denso-estrigoso-piloso, estilete robusto, pouco mais curto que o ovário,

esparsamente piloso ou glabro, estigma discóide-obtuso, enegrecido. Frutos 1,5-1,9 x 0,8-1,4cm,

ovalados a elípticos; cúpulas planas, margem engrossada, dupla, ondulada, geralmente com tépalas

remanescentes, pedicelo pouco engrossado, piloso ou glabro.

Ocorre no Paraguai e Brasil, da Bahia e Goiás até Paraná, no Cerrado, Campos Rupestres

e Matas de Galeria, principalmente em altitudes de 800 a 1.600 m. Floresce de janeiro a setembro;

frutifica de março a novembro. Adota-se aqui uma circunscrição ampla da espécie, tal qual proposta

por Rohwer (1986) e empregada por van der Werff (1995).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º35’51"S, 41º13’50"W, 27/

VIII/1980, fr., Bautista 430 (CEPEC, HRB, RB); 11º34’00"S, 41º10’00"W, ca. 1000m, 03/III/

1977, fl., Harley et al. 19330 (HRB, K, MO); 11º33’00"S, 41º09’00"W, fr., 16/XI/1984, Noblick

3491 (CEPEC, HUEFS); 11o31’35,3"S, 41o09’20"W, 10/VII/2009, fl., fr., Moraes & Penagos 2651

(HUEFS, MO).

6. Ocotea aff. microneura (Meisn.) Rohwer, Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 20: 130. 1986.

Arvoretas monóicas, 3-6m alt.; râmulo tereto, angular em direção ao ápice, pubescente

quando jovem, logo glabrescente, tricomas apressos, amarelados, com lenticelas. Folhas alternas;

lâmina 5,4-14 x 2,4-4,2cm, rígido-cartácea, lanceolada a levemente obovada, 3 a 4 vezes mais

longa que larga; ápice agudo a curto-acuminado; base aguda; margem plana, levemente recurva;

face adaxial glabra, abaxial glabra a glabrescente, com tricomas apressos predominantemente sobre

a nervura central; nervura central proeminente em ambas as faces, reticulação inconspícua em

ambas as faces; nervuras laterais 5-8 pares, inconspícuas, levemente marcadas em ambas as faces;

pecíolo 5-10mm, enegrecido, glabro a glabrescente, rugoso, achatado, acanaliculado. Inflorescências

axilares e terminais, tirsóide-paniculadas, paucifloras, geralmente mais curtas que as folhas,

esparsamente pubescentes. Flores 2-3mm diâm., bissexuadas, receptáculo (curto e obcônico) e

pedicelo esparsamente pubescentes a glabérrimos; tépalas ovadas, côncavas, subiguais, glabras

externamente, pubescentes internamente na base, ápice obtuso a arredondado; estames dos verticilos

I e II tetralocelares, introrsos, anteras glabras, retangulares, ápice truncado, filetes iguais a

ligeiramente mais longos que as anteras, esparsamente pubescentes; estames do verticilo III

tetralocelares, locelos superiores laterais, inferiores extrorsos, anteras glabras, retangulares, ápice

truncado, filetes robustos, mais longos que as anteras, pubescentes, com um par de glândulas

grandes, globosas, conspicuamente pediceladas, pedicelos pubescentes, adnatos à base do filete;

estaminódios do verticilo IV filiformes, pilosos; pistilo glabro, ovário elipsóide, estilete robusto,

mais longo que o ovário, estigma robusto, discóide; receptáculo densamente piloso internamente,
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tricomas longos, apressos. Frutos 8-12,5 x 4-6,5mm, elipsóides, cúpulas 5-6 x 6-8mm,

infundibuliformes, rugosas, margem simples, encobrindo < 1/3 do fruto.

A espécie é conhecida apenas do tipo coletado por Sellow na região de Campos, Rio de

Janeiro, e por outras sete coleções no estado da Bahia, além das duas aqui indicadas para o Morro

do Chapéu. O material com flor do Morro do Chapéu concorda na maior parte com os caracteres

apresentados pelo tipo de Sellow (ver ROHWER, 1986), bem como com aqueles dentre os materiais

indicados por van der Werff (2003) para a região de Catolés. O tipo de Sellow foi provavelmente

coletado entre setembro e novembro de 1814 (ver MORAES, 2008, 2009), e as demais coleções

conhecidas e relegadas à espécie foram coletadas com flor em julho, agosto, outubro e novembro,

e com frutos imaturos em maio, julho, agosto e outubro.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º40’31"S, 40º51’40"W, 953m,

25/VIII/2006, fl., Moraes et al. 282 (HUEFS, MO); estrada para Veredas, 11º35’51"S, 40º59’27"W,

920m, 1/V/1999, fr., França et al. 2814 (HUEFS, MO).

7. Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez, Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 339. 1889.

Prancha 10H

Arvoretas a árvores dióicas, de 1-15m alt. Folhas alternas; lâmina 3,5-12 x 1-5cm, cartácea

a coriácea, ovada a ovado-lanceolada a estreito-lanceolada; ápice agudo a acuminado a caudado;

base aguda, atenuada a obtusa; margem espessa, sub-revoluta; face adaxial brilhante, glabra, face

abaxial opaca, glabra a esparso áureo-tomentela, principalmente ao longo das nervuras central e

secundárias; peninérvea, camptódromo-broquidódroma; domácias quando presentes foveoladas

ou em tufos de pêlos nas axilas de nervuras secundárias; pecíolo achatado, 1,2-3cm. Inflorescências

axilares ou terminais, botrióides ou metabotrióides, 1,8-8,5cm. Flores 4-5mm, unissexuadas, tépalas

ovadas, ápice agudo, glabrescente; flor masculina com estames dos verticilos I e II tetralocelares,

introrsos, anteras glabras, ovais 0,07-0,08cm, ápice agudo, filetes 0,04-0,05cm, mais delgados que

as anteras, pilosos na base; estames do verticilo III tetralocelares, locelos superiores latrorsos e

inferiores extrorsos, anteras retangulares 0,08-0,09cm, ápice obtuso, filetes 0,05cm, delgados,

pilosos, par de glândulas globosas na base; verticilo IV estaminodial presente, estaminódios

liguliformes, pilosos; pistilódio filiforme; flor feminina com estaminódios de morfologia semelhante

a de estames de flores masculinas, reduzidos; ovário globoso a elipsóide, estilete espesso, estigma

discóide. Frutos globosos a elípticos, 0,6-1,3cm diâm., cúpula pateliforme ou hemisférica, 0,3-0,6

x 0,5-0,9cm, pedicelo espessado.

Registrada no Brasil para os estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais,
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Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe. Ocorre na Floresta Pluvial Atlântica Baixo-montana

e Montana, Floresta de Tabuleiro, Cerrado, Campo Rupestre e Restinga. Florescimento e frutificação

ao longo do ano.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º33’00"S, 41º10’00"W,

1270m, 05/IV/1984, fl., Bautista & Salgado 940 (ALCB, BAH, CEPEC, HRB, HUEFS, MBM,

RB); 11º38’00"S, 41º02’00"W, 900m, 31/V/1980, fr., Harley et al. 22852 (CEPEC, K, MO);

11º26’26,2"S, 41º11’51,8"W, 11/VII/2009, fl.    , Moraes & Penagos 2660 (HUEFS, MO).

8. Ocotea pomaderroides (Meisn.) Mez, Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 302. 1889.

Prancha 10I

Arbustos a árvores dióicas, 2 a 15m alt.; râmulo tereto, com estrias longitudinais, ápice

ferrugíneo-tomentoso. Folhas alternas; lâmina 5-12 x 1,5-4cm, cartáceo-coriácea a coriácea, estreito

a largo-elíptica ou lanceolada; ápice acuminado ou caudado; base aguda, atenuada ou cuneada;

margem plana a sutilmente revoluta; face adaxial glabra, nítida, oliváceo-viride a amarronzada;

face abaxial tomentosa, tricomas castanhos, geralmente claros; peninérvea, eucampdódroma;

domácias em tufos de pêlos nas axilas de nervuras secundárias; pecíolo 0,7-1,5cm, levemente

canaliculado, tomentoso. Inflorescências axilares e terminais, subesquarrosa-paniculadas,

ferrugíneo-tomentosas, submultifloras, pedúnculo longo. Flores unissexuadas, ferrugíneo-

tomentosas, pedicelo com pilosidade mais densa, tubo floral subnulo, tépala oval, ápice acuminado

a obtuso; flor masculina com estames dos verticilos I e II tetralocelares, introrsos, anteras ovais,

glabras, papilosas, ápice acuminado, truncado ou emarginado, filete curto, menor que a antera,

piloso na base e no dorso; estames do verticilo III tetralocelares, latrorsos, anteras oblongas, glabras,

papilosas, ápice geralmente truncado, filete curto, piloso na base e no dorso, com duas glândulas

globosas, sésseis; estaminódios do verticilo IV estipitiformes ou estreito-sagitados, tricomas

principalmente na base; pistilódio estipitiforme, glabro, estilete quase indiferenciado, estigma

discóide, de coloração mais escura; receptáculo piloso; flor feminina com estaminódios um pouco

menores que os estames das flores masculinas; ovário globoso, glabro, estilete curto, estigma circular;

receptáculo piloso. Frutos 0,66-0,85 x 0,68-0,83cm, globosos; cúpulas hemisféricas, rasas,

envolvendo apenas a base dos frutos maduros; pedicelo fino.

Ocorre em Goiás, Bahia e Minas Gerais, em Cerrado, Campos Rupestres e Matas de Galeria.

Floresce de fevereiro a maio e frutifica de maio a outubro.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º56’00"S, 41º07’00"W, 720m,

31/III/1986, fl., Sarmento & Bautista 838 (ALCB, HRB, HUEFS, MBM, RB).
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9. Ocotea puberula (Rich.) Nees, Syst. Laur.: 472. 1836.

Árvores a arvoretas dióicas, até 25m alt.; râmulos subangulosos a teretos, ápice subglabro

a piloso. Folhas alternas; lâmina 10-16 x 2-5cm, ovada a ovado-elíptica, ápice ± acuminado, base

aguda a subobtusa, margem recurvada, cartácea a coriácea, face adaxial glabra a glabérrima, nítida,

face abaxial pubérula, opaca a subnítida; pecíolo 1,2-3cm, levemente canaliculado a canaliculado,

pubérulo a glabrescente. Flores albas, díclinas, tomentelas a glabras, tubo floral nulo, curtamente

piloso internamente, tépala ovada a largo-ovada, ápice agudo a obtuso; flor masculina com estames

dos verticilos I e II introrsos, filetes pilosos a subglabros, ca. 1/3 a 1/2 do comprimento das anteras,

anteras subovadas, glabras, base truncada, margem constricta, ápice agudo a obtuso a diminutamente

emarginado; estames do verticilo III lateral-extrorsos, com duas glândulas basais globosas, sésseis;

estaminódios do verticilo IV ausentes; pistilódio estipitiforme, glabro, diminuto; flor feminina com

anteras retangulares, diminutas; ovário glabérrimo, subgloboso, estigma discóide, grande. Frutos

1-1,3 x 0,5-0,8cm, subglobosos a globosos, atro-purpúreos, mucronados; cúpulas planas,

pateliformes, margem com rudimentos das tépalas, ondulada, atenuada conicamente para o pedicelo

engrossado, totalmente exserta.

Tem ampla distribuição, ocorrendo do México até a Argentina. No Brasil ocorre em todas

as regiões, em quase todas as formações florestais. A espécie floresce de abril a setembro e frutifica

entre setembro e março.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º38’34"S, 40º55’45"W, 26/

VIII/1980, fl., Bautista 372 (HRB, RB).

10. Ocotea velutina (Nees.) Rohwer, Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 20: 172. 1986.

Prancha 10J

Árvores dióicas, até 25m alt. Folhas alternas, lâmina 3,5-16 x 2,4-7cm, ovado-elíptica a

obovada; ápice agudo, curtamente acuminado, ou obtuso a emarginado, base aguda a obtusa,

coriácea, face adaxial geralmente pouco lustrosa, pilosa nas lâminas jovens, nas adultas especialmente

sobre as nervuras, nervuras secundárias conspícuas, sulcadas a promínulas, reticulação densa, pouco

evidente, face abaxial, densamente vilosa, tricomas claros, reticulação mais clara que o restante da

lâmina, saliente, interlaterais evidentes, as laterais 4-10 pares, fortes, a central proeminente; pecíolo

6-15mm, robusto, ferrugíneo-viloso ou lanuginoso. Inflorescências com flores congestas,

paniculadas, estreitas, axilares, mais longas ou mais curtas que as folhas, multifloras, vilosas; flores

masculinas 5-4mm, vilosas; pedicelo até 2mm, grosso; receptáculo nulo, internamente denso-viloso

a velutino; tépalas ovais, ápice agudo, internamente pilosas; filetes dos estames dos verticilos I e II
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conspícuos, ca. 1/3 a 1/2 do comprimento das anteras, pilosos na base, anteras ovado-quadrangulares,

ápice obtuso a truncado, filetes dos estames do verticilo III pouco mais curtos que as anteras,

pilosos, glândulas basais concrescidas, anteras quase retangulares, ápice agudo a subtruncado,

esporângios superiores laterais, os inferiores lateral-extrorsos; estaminódios filiformes, pilosos ou

ausentes; pistilódio estipitiforme, glabro, estigma amplamente capitado; flores femininas vilosas,

ovário globoso, glabro, estilete pouco mais curto que o ovário, bem diferenciado, estigma capitado.

Frutos 1-1,4 x 0,7-1,1cm, globoso-elípticos a elípticos, lustrosos, cúpulas 6-8 x 2-3mm, quase cônicas,

rasas, pilosas, lustrosas, ligeiramente hexalobadas; pedicelo ca. 5mm, obcônico, engrossado, piloso.

A espécie ocorre nas regiões Nordeste a Sudeste (Bahia até São Paulo), na Floresta Estacional

Semidecidual, Cerradão, Mata Ciliar, rara no Cerrado (BAITELLO & MARCOVINO, 2003).

Flores entre abril e julho e frutos entre maio e setembro.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º40’14"S, 40º51’41"W, 966m,

09/VII/2009, fl., Moraes & Penagos 2637 (G, GZU, HBG, HUEFS, K, MO, SPF, VIES).

11. Persea fulva L.E. Kopp, Mem. New York Bot. Gard. 14 (1): 28. 1966.

Prancha 10K

Arvoretas a árvores grandes; râmulos finos, densamente castanho-tomentosos, raramente

ferrugíneo-tomentosos, com estrias longitudinais. Folhas alternas; lâmina 4-10 x 2-4,5cm,

subcoriácea a coriácea, largo-elíptica a lanceolado-elíptica a obovada; ápice agudo a obtuso a

arredondado; base aguda a arredondada; margem plana a levemente recurvada, sutilmente espessada;

face adaxial opaca, glabra no limbo e glabrescente na nervura central; face abaxial densamente

tomentosa, tricomas castanho-amarelados, raramente ferrugíneo-lanosa ou tomentosa; venação

plana adaxialmente, proeminente abaxialmente; peninérvea; pecíolo 0,5-1,5cm, densamente castanho-

tomentoso, tricomas castanho-amarelados, raramente ferrugíneo-tomentosos ou castanho-vilosos,

com estrias longitudinais. Inflorescências axilares, paniculadas, pedúnculo 4,0-7,0cm, densamente

castanho-lanoso, raramente ferrugíneo-lanoso ou castanho-viloso. Flores subsésseis, tépalas externas

menores, ovaladas, e internas maiores, elíptico-ovaladas, ápice obtuso ou agudo, face externa

castanho-lanosa e interna glabra; estames dos verticilos I e II tetralocelares, introrsos, glabros a

esparsamente pilosos no dorso; anteras ovadas a oblongas; ápice emarginado, filete fino e longo;

estames do verticilo III tetralocelares, latrorsos, pilosos no filete, anteras oblongas, ápice truncado,

filete fino e longo, com duas glândulas globosas, papilosas, subsésseis, inseridas um pouco acima

da base do filete; estaminódios do verticilo IV sagitados, bastante pilosos, tricomas longos, castanho-

amarelados; ovário glabro, subgloboso a ovóide, base truncada, estilete proporcional ao tamanho
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do ovário, atenuado para o estigma, estigma peltado. Frutos 1 x 0,8cm, subelipsóides a globosos,

atro-purpúreos, glaucescentes; tépalas persistentes, patentes.

Ocorre no planalto do sudeste brasileiro e Goiás, em altitudes de 1.300 a 1.700m (MORAES

& OLIVEIRA, 2007). Na Bahia, é registrada ao longo da Chapada Diamantina, em áreas de Floresta

Estacional e de Cerrado, em altitudes de 850 a 1.550m. A espécie floresce de novembro a fevereiro;

frutifica a partir de março a agosto.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º56’00"S, 41º06’00"W, 890m,

25/V/1986, fr., Bautista & Jordy Filho 1122 (HRB, RB); 34 km E do Morro do Chapéu, pela BA-

052, 910m, 03/IV/1976, fr., Davidse et al. 11887 (MBM, MO, NY); 11º55’00"S, 41º07’00"W,

930m, 04/IV/1986, fr., Sarmento & Bautista 860 (HRB, RB).
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WEBER, J. Z. 1981. A taxonomic revision of Cassytha (Lauraceae) in Australia. Journal of the

Adelaide Botanic Gardens. 3(3): 187-262.

LISTA DE EXSICATAS

 Bautista 370 (3), 372 (9), 430 (5). Bautista & Jordy Filho 1122 (11). Bautista & Salgado 940 (7).

Carneiro-Torres et al. 38 (5), 199 (4). Davidse et al. 11887 (11), França et al. 2731 (1), 2814 (6),

Harley et al. 19330 (5), 22852 (7), Junqueira et al. 173 (1). Moraes & Penagos 2637 (10), 2651

(5), 2655 (1), 2657 (4), 2660 (7), Moraes et al. 282 (6). Noblick 3491 (5), Pereira 9943 (2). Pereira

de Souza & Brito s.n. (ALCB 19125-A) (5). Rocha 453 (2). Sarmento & Bautista 838 (8), 860 (11).

LOASACEAE

Ana Luiza Andrade Côrtes

1. Aosa rupestris (Gardner) Weigend., Taxon 55(2): 464. 2006.

Subarbustos, ca. 1m alt.; ramos hirsutos, tricomas simples urticantes e gloquideados. Folhas

alternas, algumas plantas com a porção basal espiralada; lâmina lobada, 7-15 x 2,8-10,5cm, ovada,

ápice agudo, base cordada, margem serrada, hirsutas em ambas as faces, tricomas simples, nervação

craspedódroma, pecíolo 4-10cm. Inflorescências tirsóides, eixo da inflorescência 24-40cm compr.

Flores pendentes, pedicelo 0,8-1cm, hipanto semigloboso, hirsuto, tricomas simples e gloquideados;

cálice com lacínios 5, deltados, ca. 1 x 1mm, hirsuto; corola 5-mera, 1-1,7cm diâm., pétalas cuculadas,

0,5-0,8 x 0,1-0,2cm, face abaxial hirsuta, tricomas simples e gloquideados; estames muitos em 5

fascículos opositipétalos, ca. 4mm compr., anteras oblongas; escamas nectaríferas ca. 2 x 2mm,

oblonga, ápice reflexo, porção dorsal com 3 filamentos, porção ventral com 2 estaminódios papilosos,

opostas as sépalas; ovário elipsóide, hirsuto, tricomas espinescentes, estilete linear, ca. 3mm compr.

Frutos 5-7 x 5-6mm, cápsulas hemiglobosas, valvas 3-4, hirsuto, tricomas simples e gloquideados;

semente várias, ca. 1mm, fusiformes, marrom escuras, reticuladas.

Na Bahia, ocorre mais quatro espécies de Loasaceae incluídas em dois gêneros além de A.

rupestris: A. gilgiana (Urb.) Weigend, A. parviflora (DC.) Weigend, A. sigmoidea Weigend e

Mentzelia aspera L. (CÔRTES et al., 2010). Esta espécie se diferencia das demais principalmente

pelas folhas lobadas na base da planta e o do longo pedúnculo. Nomes comuns para A. rupestris:

urtiga-de-lajedo, cansanção, cansanção-branco e coça-coça.
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Ocorre nos estados de Pernambuco, Ceará, Sergipe e Bahia, em Caatinga e Mata Atlântica

(WEIGEND, 2011).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11o00’26"S, 41o25’58"W, 658m,

10/V/2003, fl., fr., Queiroz et al. 7755 (HUEFS); 11o29’37"S, 41o19’35"W, 16/VI/2006, fl., fr.,

Moraes et al. 248 (HUEFS).
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LISTA DE EXSICATAS
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MARANTACEAE

Efigênia de Melo

1. Maranta zingiberina L.Andersson, Nordic J. Bot. 6: 746. 1986.

Prancha 11A

Ervas eretas rizomatosas, 1-1,5m alt.; glabra. Folhas simples, alternas, dísticas, inteiras,

com bainha aberta; lâmina 20-30 x 1,5-5cm, lanceolada ou oval-lanceolada, ápice agudo ou obtuso,

base aguda, obtusa ou subarredondada, membranácea, margem plana, glabra em ambas as faces;

pecíolo ca 2mm, bainha 12-25cm, glabra. Inflorescências terminais, cimosas, subdicotômicas,

laxifloras, escapo floral ca. 20cm, bracteado, pedicelos ca. 1cm, brácteas 4-5cm, coriáceas, glabras.

Flores branco-esverdeadas, 2,5-3cm, ligeiramente zigomorfas, trímeras, diclamídeas, 3 tépalas

externas paleáceas, livres, 3 tépalas internas livres, 1 estame fértil, incluso, 5 estames petalóides,

livres, anteras monotecas, rimosas, basifixas, gineceu sincárpico, tricarpelar, estilete único, curvo e
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estigma em forma de anel, ovário ínfero, unilocular, vários óvulos, placentação axial. Frutos cápsulas

tricostadas, ca. 1,5cm, ereta, superfície lisa; semente única, cilíndrica, marrom.

Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo nos estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia e Minas

Gerais, em Caatinga e Mata Atlântica (BRAGA, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, proximidades da gruta da Boa

Esperança, 11º54’55,6"S,  41º07’12,4"W, 878m, 01/05/2011, fl., fr., Melo et al. 9661 (HUEFS).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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LISTA DE EXSICATAS

Melo et al. 9661 (1).

MELIACEAE

Ricardo de Oliveira Perdiz & Luciano Paganucci de Queiroz

Chave de identificação para as espécies

1. Filetes livres, adnatos à base do androginóforo colunar. Lóculos do ovário com três ou mais

óvulos. Fruto cápsula septífraga ............................................................................ 1. Cedrela fissilis

1’. Filetes totalmente unidos em tubo, androginóforo ausente. Lóculos do ovário com 1-2 óvulos.

Fruto cápsula loculicida 2-3-valvar .............................................................. 2. Trichilia emarginata

1. Cedrela fissilis Vell., Fl. Flum.: 72. (1825) 1829.

Árvores ca. 10m alt. Folhas alternas, imparipinadas, 26-60cm; folíolos 5-18 pares, sésseis

a curto-peciolulados, opostos a subopostos, marrom-escuros quando secos; lâmina 6,5-13 × 2,2-4cm,

oblonga, lanceolada até ovada, ápice agudo a acuminado, base assimétrica, arredondada ou aguda,
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face abaxial hirsuta, pilosa, tomentosa ou vilosa; pecíolo densamente tomentoso a curtamente

pubescente, peciólulos 2-3mm. Inflorescências tirsos laterais a subterminais, címula terminal densa,

congesta. Flores 8-10mm, cálice cupuliforme, denteado, lobos agudos, triangulares, 1-2 fendas

longitudinais, densamente pubescente; pétalas densamente tomentosas em ambas as faces. Frutos ca.

7 × 3,5cm, cápsulas oblongas a obovóides, marrom-escura a negras, lenticelas salientes, pálido-pardas.

A espécie apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde o Panamá e Costa Rica

até a Argentina, geralmente em solos profundos e úmidos, porém bem drenados (STYLES, 1981).

No Brasil ocorre na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, com registro para os estados do Pará,

Amazônia, Acre, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo,

Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (SAKURAGUI et al., 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º 38’45"S, 41°16’14"W, 970m,

18/IV/2008, fr., Melo et al. 5544 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. São Paulo, São Paulo, nativa no Parque do Estado e Jardim

Botânico, 27/XI/1931, fl., Hoehne s.n. (CEPEC 75686).

2. Trichilia emarginata (Turcz.) C. DC., Fl. Bras. 11(1): 212. 1879.

Arvoretas até 6m alt.; monóicas, ramos jovens puberulentos, cedo glabros, lenticelados.

Folhas imparipinadas, 8-14cm; folíolos 4-8, alternos a opostos; lâmina 3,5-10 × 1,2-2,8cm, elíptica

a oblongo-elíptica, ápice agudo, emarginado, base atenuada, cartácea, nervura central saliente em

ambas as faces; pecíolo e raque glabros, marginados. Inflorescências tirsos axilares, esparsamente

pilosos, 2-9cm, pedicelo 1-1,5mm. Flores unissexuadas; 4-5-meras; cálice 4-5-mero, cupuliforme,

denteado, lobos triangulares a arredondados; pétalas 4, livres, oblongo-lanceoladas, 2,5-3,5mm,

prefloração valvar ou levemente imbricada, subglabras, tubo estaminal ciatiforme, filetes

completamente unidos, esparso-pilosos externamente, anteras glabras; nectário floral ausente; ovário

3-locular, ovóide, glabro, lóculos 2-ovulados; estilete glabro; pistilódio cônico. Frutos não vistos.

Trichilia emarginata é bem distinta das demais espécies de Trichilia que apresentam corola

valvar e tubo estaminal completo por possuírem o pecíolo e a raque marginados e o ápice do folíolo

emarginado. O fruto dessa espécie continua desconhecido (PENNINGTON, 1981; PASTORE, 2003).

Endêmica do Brasil, ocorrendo em áreas de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, nos estados

da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo (SAKURAGUI et al., 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°39’7"S,  40°57’42"W, 765-

800m, 18/XI/1999, fl., Melo et al. 3190 (HUEFS).
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Material adicional: BRASIL. Bahia, Vitória da Conquista, km 19 da Rod. Conquista/

Barra da Choça, 22/XI/1972, fl., Santos 2513 (CEPEC).
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Hoehne CEPEC 75686 (1). Melo et al. 3190 (2), 5544 (1). Santos 2513(2).
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Efigênia de Melo & Ricardo M. Castro

Chave de identificação para as espécies

1. Inflorescências espiciformes ou glomerulares, nunca em sicônios

2. Ramos espinescentes ........................................................................... 7. Maclura tinctoria

2’. Ramos não espinescentes ........................................................... 1. Brosimum gaudichaudii

1’. Inflorescências em sicônio.

3. Folhas pubescentes ou glabrescentes. Sicônios pubescentes.

4. Epibrácteas 2. Siconios com ostíolo plano ou ligeiramente elevado ............................

......................................................................................................... 4. Ficus gomelleira

4’. Epibrácteas 3 ou mais. Sicônios com ostíolo superficial plano ......................................
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.................................................................................................. 2. Ficus bonijesulapensis

3’. Folhas glabras. Sicônio glabros.

5. Folhas obovado-lanceoladas

6. Estípulas persistentes, 2,5-3cm. Sicônios com ostíolo elevado .................................

..................................................................................................... 3. Ficus cyclophylla

6’. Estípulas caducas, 1-2cm. Sicônios com ostíolo superficial plano ............................

............................................................................................................ 5. Ficus mexiae

5’. Folhas elípticas. Estípulas 1,5-2cm. Sicônios com ostíolo afundado ............................

........................................................................................................ 6. Ficus obtusiuscula

1. Brosimum gaudichaudii Trécul., Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3, 8: 140. 1847.

Arvoretas 2-4m alt.; ramos glabros, sem espinhos, látex branco-leitoso. Folhas simples,

alternas, inteiras, com estípulas; lâmina 3-8 x 2-4,5cm, elíptica ou elíptico-obovada, ápice agudo

ou curto acuminado, base sub-arredondada a subcordada, margem inteira, revoluta, ondulada ou

esparsamente denteada, face adaxial glabra ou glabrescente, face abaxial hirsuto pubescente, nervação

proeminente na face abaxial; pecíolo 0,5-1cm; estípulas ca. 1cm, pubescente, caduca, formando

cicatrizes anulares no caule. Inflorescências axilares, globosas, pareadas, pêndulas; brácteas peltadas,

suborbiculares, ciliadas nas bordas; pedúnculo 2-3cm, retorcido. Flores bissexuadas, flor estaminada

com 1 estame, flor pistilada nua, imersa em cavidades, estilete lateral, estigma bilobado.

Infrutescências globosas, 1,5-2cm de diâm., alaranjada quando madura.

Paraguai e Brasil, onde ocorre nos estados de Roraima, Amazonas, Maranhão, Ceará, Paraíba,

Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas

Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em vegetação de Cerrado e Florestas

Secundárias (MELO & FRANÇA, 2004; ROMANIUC NETO et al., 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, VIII/1981, Pinto 269 (HRB).

2. Ficus bonijesulapensis R.M. Castro, Neodiversity 1 (2): 14. 2006.

Árvores 10-30m alt.; ramos pubescentes, glabrescentes. Folhas simples, alternas, inteiras,

com estípulas; lâmina 2,5-15 x 1,5-10cm, oval, elíptica, oblonga ou oboval, ápice acuminado,

agudo ou arredondado, base obtusa, truncada, cordada ou lobada, margem revoluta, crenulada ou

ondulada, cartácea ou subcoriácea, pubescente; pecíolo 1-4,5cm, pubescente, glabrescente; estípulas

MORACEAE



176

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

1,5-3cm, triangulares, glabrescentes, caducas. Inflorescências axilares, 2 por axila, eretas,

pubescentes, 1-2,5mm, pedúnculo 0,5-1cm, sicônios globosos, 0,9-1,2cm de diâm., seríceos, verde-

claros, epibrácteas 2, elípticas, planas, coriáceas, tomentosas, ostíolo plano, orobrácteas

cupuliformes. Flores pequenas e inconspícuas, ca. 1mm, unissexuadas, zigomorfas, incolores,

trímeras, flor estaminada não vista, flor pistilada gamossépala, glabra, estilete nulo, estigma bífido,

ovário súpero, unilocular, óvulo basal. Frutos não vistos.

Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia, em formações de Caatinga e Cerrados

(CASTRO & RAPINI, 2010; ROMANIUC NETO et al., 2010). Em Morro do Chapéu, foi coletada

em Caatinga sobre calcáreo.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, ca. 2km da comunidade Gruta

dos Brejões, 11º0’49"S,  41º24’28"W, 5/V/2007, Cardoso 1866 (HUEFS); Povoado Tareco, Melo

et al. 8466 (HUEFS).

3. Ficus cyclophylla (Miq.) Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 3: 297. 1867.

Árvores 5-25m alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, com estípulas

persistentes; lâmina 10-20 x 8-11cm, obovada a obovado-lanceolada, ápice obtuso-arredondado,

base aguda, obtusa, subcordada a truncada, coriácea, margem plana ou levemente ondulada até

revoluta, glabra; pecíolo curto 0,5-1,5cm, glabro ou pubérulo, estípulas 2,5-3cm. triangulares,

glabras ou glabrescentes, persistentes. Inflorescências axilares, sésseis ou subsésseis, 2 por axila,

sicônios 1-2,5cm, 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. 1mm, glabras, membranáceas, estames 1, filete filiforme,

antera biteca, rimosa, dorsifixa, flor pistilada com 3 sépalas fundidas, glabras, ovário súpero,

unilocular, estilete único, estigma bipartido. Frutos não observados.

Ocorre no Sudeste e Nordeste do Brasil, nos estados de Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Bahia,

Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (CASTRO & RAPINI, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Cachoeira do Ferro Doido,

11º37’32"S,  40º59’53"W, 883m, 5/X/2007, Queiroz et al. 13096 (HUEFS).

4. Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché, Index Sem. 1846: 18. 1847.

Árvores 10-30m alt.; ramos hirsuto-pubescentes. Folhas simples, alternas, inteiras, com

estípulas caducas; lâmina 5-30 x 3-15cm, oval, oboval a estreitamente elíptica, ápice obtuso a
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arredondado, base obtusa, subcordada ou cordada, coriácea ou subcoriácea, margem inteira ou

ondulada a crenulada, esparsamente pubescente; pecíolo 1-4cm, hirsuto; estípulas 0,5-2,5cm,

triangulares a ovais, seríceas. Inflorescências axilares, 2 por axila, pedúnculos 5-7mm, pendentes,

sicônios globosos, 1,5-2cm de diâm., seríceos, verde-claros, epibrácteas 2, coriáceas, ferruginosas,

ostíolo plano ou ligeiramente elevado, orobrácteas ?. Flores pequenas e inconspícuas, ca. 1mm,

incolores, trímeras, flor estaminada gamossépala, glabra, estames 1, filete filiforme, glabro, antera

dorsifixa, flor pistilada gamossépala, glabra, brevistila, estilete nulo, longistila com estilete filiforme,

estigma bífido, ovário súpero, unilocular, óvulo basal. Frutos ca. 1mm, aquênio oval.

Desde a Bolívia até a Venezuela. No Brasil, ocorre no Amapá, Pará, Amazonas, Acre,

Rondônia, Maranhão, Piauí, Bahia, 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 Florestas

Estacionais de Mata Atlântica, Matas Ciliares, Caatingas e Chapada Diamantina (CASTRO &

RAPINI, 2010; ROMANIUC NETO et al., 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º29’38"S,  41º19’36"W,

V.2005, fr., França et al. 5208 (HUEFS); Parque Estadual de Morro do Chapéu, Fazenda Badejo,

11º12’16"S,  41º16’10"W, 832m, 2/XII/2006, França et al. 5568 (HUEFS); Lajes, 11º29’37"S,

41º19’36"W, 974m, 10/XI/2007, Silva et al. 31 (HUEFS); Cachoeira do Ferro Doido, 11º37’32"S,

40º59’53"W, 883m, 5/X/2007, Queiroz et al. 13102 (HUEFS).

5. Ficus mexiae Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17 (2): 173. 1937.

Árvores 5-10m alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras, com estípulas; lâmina

10-30 x 5-10cm, obovada a obovado-lanceolada, ápice obtuso-arredondado, curto acuminado,

base estreitada, subcordada a subtruncada, coriácea, margem plana ou revoluta, glabra; pecíolo

curto 1-2cm, glabro, estípulas 1-2cm, triangulares, coriáceas, marrons, glabras, caducas.

Inflorescências axilares, sésseis, sicônios 2 por axila, 1-1,5cm de diâm., globosos, glabros, verde-

claros, epibrácteas 2, coriáceas, glabras, ostíolo superficial, plano. Flores pequenas e inconspícuas,

incolores, 3-5mm, 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.

Frutos não vistos.

Exclusiva do Brasil, ocorrendo na Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, em Mata Atlântica,

Florestas Estacionais, Caatingas e Cerrados (CASTRO & RAPINI, 2010; ROMANIUC NETO et

al., 2010).
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Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Buraco do Possidônio,

11º38’45"S,  41º16’14"W, Melo et al. 5589 (HUEFS); Comunidade Gruta dos Brejões, 11º0’53"S,

40º24’19"W, 650m, 4/V/2007, Cardoso & Santos 1830 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Feira de Santana, Monte Alto, Grupo Monte, 09/

XI/2004, Lima et al. 02 (HUEFS).

6. Ficus obtusiuscula (Miq.) Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 3: 300. 1867.

Prancha 11B

Árvores 10-30m alt.; ramos hirsuto-pubescentes. Folhas simples, alternas, inteiras, com

estípulas; lâmina 5-30 x 3-15cm, elíptica a estreitamente elíptica, ápice obtuso a arredondado, base

obtusa, subcordada ou cordada, coriácea ou subcoriácea, margem inteira ou ondulada a crenulada,

esparsamente pubescente; pecíolo 1-4cm, hirsuto; estípulas 0,5-2,5cm, triangulares a ovais, seríceas.

Inflorescências axilares, 2 por axila, pedúnculos 5-7mm, pendentes, sicônios globosos, 1,5-2cm

de diâm., seríceos, verde-claros, epibrácteas 2, coriáceas, ferruginosas, ostíolo plano ou ligeiramente

elevado. Flores pequenas e inconspícuas, ca. 1mm, incolores, trímeras, flor estaminada gamossépala,

glabra, estames 1, filete filiforme, glabro, antera dorsifixa, flor pistilada gamossépala, glabra,

brevistila, estilete nulo, longistila com estilete filiforme, estigma bífido, ovário súpero, unilocular,

óvulo basal. Frutos ca. 1mm, aquênio oval.

Argentina, Paraguai e Brasil, nos estados do Pará, Amazonas, Tocantins, Bahia, Mato Grosso,

Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em Caatinga, Cerrado

e Mata Atlântica (ROMANIUC NETO et al., 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Rio Ventura, 04/III/1997, França

et al. PCD 6011 (HUEFS); Comunidade Gruta dos Brejões, 11º0’49"S,  41º24’28"W, 5/V/2007,

Cardoso & Santos 1867 (HUEFS).

7. Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud., Nomencl. Bot. 2: 87. 1841.

Prancha 11C-D

Árvores dióicas 3-8m alt.; ramos pubescentes ou pubérulos, com espinhos retos. Folhas

simples, alternas, inteiras, sem estípulas; lâmina 6-10 x 2-6cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice

longo acuminado, base obtuso-arredondada, frequentemente assimétrica, membranácea, margem

crenulada-denticulada, glabra ou pubérula; pecíolo curto ca. 1cm, pubérulo. Inflorescências axilares,

1-3 por axila, masculina espiciforme, 1-8cm, feminina glomérulos globosos, 1-1,5cm, pedúnculos
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curtos 0,5-1cm, bractéolas escamiformes, adnadas ao botão floral, 1-4 por flor, pedicelos nulos.

Flores pouco vistosas, esverdeadas ou verde-amareladas, ca. 1-2mm, 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. Frutos 1-1,5cm, drupas globosas,

sementes achatadas.

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., 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Ventura, 11º40’18"S,

41º01’15"W, 9/XII/2006, fl., Guedes et al. 12915, 12933 (HUEFS).
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Tiago Arruda Pontes

Chave de identificação para as espécies

1. Cálice e corola 5-6 partido. Sementes unisseriadas em cada lóculo, envoltas em pedaços do

endocarpo em forma de ferradura. ........................................................... 2. Ludwigia leptocarpa

1’. Cálice e corola 4 partido. Sementes plurisseriadas em cada lóculo, livres.

2. Hipanto cilíndrico ou subcilíndrico. Fruto deiscente por fenda longitudinal. Rafe com diâm.

igual ou superior ao corpo da semente ..................................................3. Ludwigia octovalvis

2’. Hipanto 4-angulado. Fruto deiscente por poro terminal. Rafe com diâm. menor que 1/3 do

corpo da semente. ............................................................................................. 1. Ludwigia erecta

1. Ludwigia erecta (L.) H.Hara, J. Jap. Bot. 28(10): 292. 1953.

Ervas ou arbustos anuais, até 2m alt.; caule glabro ou pubescente, angulado; ramo

pubescentes. Folhas alternas; lâmina 2-5 x 1,2-2cm, elíptica a lanceolada, base aguda a decurrente,

ápice agudo, margem inteira, membranácea, concolor, pubescente, com nervura submarginal; pecíolo

1-5mm, pubescente. Flores solitárias, monóclinas, axilares; pedicelo 0-5mm, bractéolas na base do

hipanto ca. 0,5mm; cálice 4 partido, dialissépalo, hipanto 1,5-2cm, 4-angulado, pubescente, sépala

ca. 1 x 0,5cm, ovada, aguda, pubescente externamente, verde, persistente; corola 4 partida,

dialipétala, pétala ca. 1,2 x 1cm, oblanceolada, ápice emarginado, amarela, decídua; estames 8;

filete 1-2mm, glabros, epissépalo maior que epipétalo; antera oblonga, rimosa, creme; ovário ínfero,

subereto, tetralocular; estigma capitado, amarelo. Frutos cápsulas deiscentes por poro terminal,

32-45 x 2-4mm, vináceas; semente ca. 0,4mm, cilindro-ovóide, plurisseriada em cada lóculo, livre,

rafe pouco inflada, não ultrapassando 1/3 do diâm. do corpo da semente.

Espécie amplamente distribuída nos Neotrópicos, desde os Estados Unidos ao Paraguai,

em áreas sazonalmente inundáveis, próximo ao nível do mar até 1.100m (ZARDINI & RAVEN,

1990). É conhecida popularmente como “pimenta-d’água” ou “cruz-de-malta”. No Brasil, ocorre

em todos os domínios fitogeográficos (VIEIRA, 2010). Pode ser facilmente identificada pela flor

com hipanto 4-angulado e pela cápsula com deiscência por um poro terminal, típico da Seção

Ludwigia (ZARDINI & RAVEN, 1992).
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Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º33’08"S, 41º09’40"W,

1002m, 10/XI/2007, fl., fr., Silva et al. 37 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Angüera, 12º10’S, 39º12’W, 200m, 8/XII/1996, fl.,

fr., França et al. 2027 (HUEFS); 12º10’S, 39º12’W, 144m, 3/XI/1996, bot., fl., Melo et al. 1806

(HUEFS). Barra do Mendes, 11º48’44"S, 42º5’24"W, 720m, 25/X/2009, fr., Melo et al. 6825

(HUEFS). Lençóis, 28/II/1998, fl., Carneiro & Oliveira 84 (HUEFS).

2. Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.Hara, J. Jap. Bot. 28(10): 292. 1953.

Arbustos ou ervas anuais ou perenes, 0,5-1,5m de alt.; caule pubescente a subglabro,

angulado-alado; ramos esparsamente pubescentes. Folhas alternas; lâmina 1,4-5,4 x 0,3-1,5cm,

oblanceolada a lanceolada, base decurrente, ápice obtuso, margem inteira, membranácea, concolor,

minuciosamente escabrosa a estrigosa ou pilosa, nervura submarginal pouco desenvolvida; pecíolo

0-2mm, glabro. Flores solitárias, monóclinas, axilares, pedicelo 6-8mm, 1,5-2,5cm quando em

fruto, bractéolas na base do hipanto ca. 0,5mm; cálice 5-6 partido, dialissépalo, hipanto 1-2,5cm,

subereto, piloso a glabro, sépala ca. 0,5-1 x 0,2-0,3cm, lanceolada, acuminada, pubescente

externamente, verde-vináceo, persistente; corola 5-6 partido, dialipétala, pétala ca. 1,5 x 1cm,

obovada, curto-unguiculada, ápice levemente emarginado, amarela, decídua; estames 10-12,

desiguais; filete 3-6mm, epissépalo maior que epipétalo; antera ca. 2 x 1mm, oblonga, rimosa,

amarela; ovário ínfero, subcilíndrico, penta a hexalocular; estilete ca. 5mm; estigma capitado, amarelo.

Frutos cápsulas deiscentes por fendas longitudinais, 50-75 x 3-4mm, subcilíndrica, vinácea; semente

ca. 1,0mm, ovóide, unisseriada por lóculo, envoltas em pedaços do endocarpo em forma de ferradura,

rafe < 1/6 do diâm. do corpo da semente.

Espécie amplamente distribuída nos Neotrópricos, desde o sudeste dos Estados Unidos à

Argentina e África, em áreas úmidas e sazonalmente alagadas (LIOGIER, 1995; ZARDINA &

RAVEN, 1990), próximo ao nível do mar até 700m. No Brasil, ocorre em todos os domínios

fitogeográficos (VIEIRA, 2010). Pode ser reconhecida pela presença de peças florais pentâmeras

(a hexâmeras) e sementes fracamente embebidas em pedaços do endocarpo em forma de ferradura,

típico da Seção Seminuda (ZARDINI & RAVEN, 1992).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º38’15"S, 40º56’56"W, 689m,

fl., fr., Ferreira et al. 32 (HUEFS); 11º24’22"S, 41º22’17"W, 700m, 17/XI/1999, fl., fr., Melo et al.

3148 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Andaraí, 12º30’16"S, 41º12’26"W, 362m, bot., fr.,
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Melo et al. 5285 (HUEFS). Candeias, 12º38’41"S, 38º28’41"W, bot., fl., Leite et al. 458 (HUEFS).

Jacobina, 11º11’13"S, 40º33’26"W, 476m, fl., fr., Ferreira & França 110 (HUEFS); 11º14’S,

40º28’W, 450m, fl., fr., Ferreira & França 141 (HUEFS).

3. Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven, Kew Bull. 15(3): 476. 1962.

Prancha 11E

Arbustos ou ervas anuais 0,3-1,5m alt.; caule piloso, angulado, verde-vináceo; ramos

pubescentes, vináceos. Folhas alternas; lâmina 1,5-9,5 x 0,5-2,4cm, elíptica a linear-lanceolada,

base decurrente, ápice agudo, margem inteira, membranácea, levemente discolor, pilosa, com nervura

submarginal; pecíolo 0-5mm, piloso. Flores solitárias, monóclinas, axilares, pedicelo 3-7mm, ca.

10mm quando em fruto, bractéolas na base do hipanto ca. 0,1mm; cálice 4 partido, dialissépalo,

hipanto 1,3-2cm, subcilíndrico, sépala 0,5-1 x 0,4-0,5cm, ovado-lanceolada, curto-acuminada, pilosa

externamente, verde-vinácea, persistente; corola 4 partido, dialipétala, pétala 1,3-1,5 x 1,1-1,3cm,

obovada, ápice emarginado, amarela, decídua; estames 8; filetes 2-3mm, epissépalo maior que

epipétalo; antera oblonga, rimosa, amarela; ovário ínfero, subcilíndrico, tetralocular; estilete ca. 2-

3mm; estigma capitado, amarelo. Frutos cápsulas deiscentes por fendas longitudinais, 35-50 x 2-

5mm, vináceo; semente ca. 0,5mm, globóide, plurisseriada em cada lóculo, livre, rafe inflada, com

diâm. igual ou superior ao corpo da semente.

Espécie amplamente distribuída, desenvolvendo-se em regiões tropicais e subtropicais em

todo o mundo (LIOGIER, 1995), desde próximo ao nível do mar até 1.100 m. No Brasil, só não há

registros para o Pantanal (VIEIRA, 2010). É popularmente conhecida como “cruz-de-malta”,

“corticeiro-piloso” ou “canela-de-velho”. Pode ser reconhecida pela semente globóide, com rafe

alargada e inflada, típico da Seção Macrocarpon (ZARDINI & RAVEN, 1992), com diâm. igual

ou superior ao corpo da semente.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º28’48"S, 41º05’09"W,

1044m, 12/III/1996, fl., fr., Giulietti et al. 2304 (HUEFS); 11º26’24"S, 41º11’49"W, 1045m, 09/

IX/2007, fl., fr., Melo et al. 5048 (HUEFS).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIOGIER, H. A. 1995. Onagraceae. p. 67-75. In: LIOGIER, H. A. (ed.). Descriptive flora of

Puerto Rico and adjacent islands. Vol. 4. Porto Rico, San Juan: Editorial de La Universidad de

Puerto Rico.

ONAGRACEAE



183

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

VIEIRA, A. O. S. 2010. Onagraceae. In: FORZZA, R. C. et al. (orgs.). Lista de Espécies da

Flora do Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível

em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB000177>. Acesso em: 29 jan. 2011.

ZARDINI, E. M. & RAVEN, P. H. 1990. Onagraceae. P. 1-46. In: GÖRTS-VAN RIJN, A. R. A.

(ed.). Flora of the Guianas. Series A: Phanerogams. Fascicle 10. Koeltz Scientific Books, Utrecht,

The Netherlands.

ZARDINI, E. M. & RAVEN, P. H. 1992. A New Section of Ludwigia (Onagraceae) with a Key to

the Sections of the Genus. Systematic Botany. 17(3): 481-485.

LISTA DE EXSICATAS

Carneiro & Oliveira 84 (1). Ferreira et al. 32 (2). Ferreira & França 110 (2); 141 (2). França et al.

2027 (1). Giulietti et al. 2304 (3). Leite et al. 458 (2). Melo et al. 1806 (1); 3148 (2); 5048 (3);

5285 (2); 6825 (1). Silva et al. 37 (1).

OROBANCHACEAE

Fabio da Silva do Espírito Santo

Chave de identificação para as espécies

1. Erva. Folha linear-lanceolada, ápice agudo; flores sésseis, lilases ........... 1. Buchnera lavandulacea

1’. Arbusto. Folha elíptica, ápice cuspidado; flores pediceladas, vermelho-alaranjadas .................

....................................................................................................................... 2.  Esterhazya splendida

1. Buchnera lavandulacea Cham & Schltdl., Linnaea 2: 589. 1827.

Ervas pouco ramificadas, até 0,6m alt.; ramo subglabro, tricoma simples, vináceo. Folhas opostas

ou subopostas, sésseis; lâmina 8-10 x 0,2-0,4mm, linear-lanceloda, ápice agudo, base decorrente ao

ramo, margem inteira, 3-5 nérveas, híspido-escabras nas nervuras e margens. Inflorescências

espiciformes, ca. 32 flores; brácteas lanceoladas, ca. 4,5 x 2,0mm, ápice agudo, ciliadas; bractéolas

lanceoladas, ca. 2,5 x 0,7mm, ápice agudo, ciliadas. Flores monóclinas, opostas, sésseis; cálice ca. 5,2

x 1,5mm, glabro, tubular, 5-6 laciniado, lacínios triangulares, 1,8 x 0,8mm, ciliados; corola ca. 9,5 x

1,5mm, hipocraterimorfa, roxa, 5 laciniada, lacínios ca. 4 x 3mm, obovais a orbiculares; estames 4,

inclusos, anteras monotecas; ovário globoso, ca. 2 x 1mm, pluriovulado. Frutos cápsulas loculicidas

ca. 4 x 2mm, elipsóide; semente não vista.
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Espécie nativa e de ampla distribuição no Brasil que ocorre em diferentes domínios fitogeográficos,

como Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Campo Rupestre (SOUZA, 2010). No Nordeste

ocorre na Bahia e no Maranhão, sendo comum na Chapada Diamantina.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Pereira 1945 (RB, n.v.).

A espécie foi indicada para Morro do Chapéu, por SOUZA (1996), através da coleta “Pereira

1945”, porém esse material não foi encontrado nos herbários da Bahia, dessa forma a descrição da presente

espécie foi realizada a partir da análise de material adicional, coletado na Chapada Diamantina.

Material adicional: BRASIL. Bahia, Rio de Contas, 13º23´48"S, 41º52’1,0"W, 1510m, 19/

IV/2003, fl., fr., Giulietti & Harley 2391 (HUEFS).

2. Esterhazya splendida J.C. Mikan., Del. Fl. Faun. Bras. 1: tb. 5. 1820.

Arbustos ramificados ca. 0,8m alt.; caule subtetragonal, glabro, ramos glabros. Folhas opostas,

subsésseis, decussadas; lâmina 11-17 x 5-6mm, elíptica, ápice cuspidado, base atenuada, margem inteira,

suculenta, discolor, glabra. Inflorescências racemosas, 3-12 flores. Flores monóclinas, pedicelo 8-

10mm; cálice campanulado, 7-9 x 6-7mm, 5 laciniado, glabro, lacínio elíptico; corola 41-13mm, bilabiada,

vermelho-alaranjada, pubescente na face externa, tricoma simples, internamente glabra, 5 laciniada,

lacínios largo-elípticos, 7-8 x 10-11mm, glabros, margem pilosa; estames 4, exsertos, sem estaminódio;

filete adnado ao tubo da corola ca. 3mm, parte livre do filete glabra, parte adnada pubérula, tricoma

simples; anteras, rimosas, dotadas de filamentos brancos, revolutos e totalmente entrelaçados; ovário

globoso, bilocular; estilete ca. 3,2cm, glabro; estigma ca. 1mm. Frutos cápsulas, 9-11 x 7-8mm, ovóide

ou globoso, estipitado; sementes ovóides.

Esterhazya splendida é bastante polimórfica, no que se refere às estruturas vegetativas, sendo

uma espécie nativa do Brasil e de ampla distribuição, podendo ser encontrada na região Norte, Nordeste,

Centro-Oeste, Sudeste e Sul (SOUZA, 2010). Ocorre em áreas abertas, em Campos, Cerrados, Campos

Rupestres e Restingas, ocasionalmente podendo ser encontrada em beira de Matas Ciliares (SOUZA &

GIULIETTI, 2009).

 A descrição de frutos e sementes foi realizada a partir da análise de material adicional também

coletado na Chapada Diamantina, uma vez que o material coletado em Morro do Chapéu apresentava

apenas flores.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37´39"S, 41º00’5,0"W, 901m,

08/VI/2001, fl., Souza et al. 93 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Abaíra, 13º17´S, 41º53’W, 1200m, 18/VII/1994, fr., Ganev

3581 (HUEFS).
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Ganev 3581 (2). Giulietti & Harley 2391 (1). Pereira 1945 (1). Souza et al. 93 (2).

OXALIDACEAE

Jumara Marques Souza, Wilian Gomes Delfino & Abel Augusto Conceição

Chave de identificação para as espécies

1. Folhas 3-folioladas pinadas; flores amarelas

2. Folhas pseudoverticiladas a subopostas reunidas em braquiblastos ........ 3. Oxalis frutescens

2’. Folhas alternas, subopostas e oposta no ápice

3. Caule com tricomas lanosos ........................................................... 4. Oxalis hyalotricha

3’. Caule com tricomas glandulares

4. Folíolo oboval a elíptico; cápsula subglobosa, tomentosa; semente 1 por lóculo .........

............................................................................................................. 1. Oxalis alstonii

4’. Folíolo linear a oboval; cápsula oblonga a globosa, pilosa a glabra; semente 2 a 3 por

lóculo .............................................................................................. 2. Oxalis divaricata
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1. Oxalis alstonii Lourteig, Bradea 2(24): 291-294. 1978.

Prancha 11F

Ervas a subarbustos ca. 30cm alt.; caule 0,2-0,4cm diâm., ramificado, tomentoso com

tricomas glandulares e glândulas subsésseis. Folhas compostas, alternas, subopostas e opostas no

ápice; folíolo central 0,8-2,2 x 0,5-1,6cm, folíolo lateral 0,5-1,7 x 0,3-1,1cm; lâmina oboval a

elíptica, ápice levemente retuso a arredondado, base cordada ou obtusa, membranácea, face adaxial

glabra e face abaxial com tricomas adpressos esparsos ou concentrados na base; pecíolo 0,9-3,1cm,

tomentoso, tricomas glandulares, glândulas subsésseis, canaliculado; raque 0,1-0,5cm compr.; piloso

com tricomas glandulares esparsos. Inflorescências cimas dicotômicas, pedúnculo 2,4-7,7cm compr.;

5-10 flores por ramo; bráctea ca. 0,5cm compr., linear tomentaosa. Flores amarelas; pedicelos 0,2-

0,6cm, tomentosos com tricomas glandulares; sépalas 0,3-0,5 x 0,2cm, lanceoladas, ápice agudo,

tomentosas glandulosas; pétalas ca. 0,7cm compr.; estames em 2 tamanhos, filetes maiores ca.

0,25cm, piloso, filetes menores, ca. 0,1cm, glabros; estilete ca. 0,4cm, piloso. Frutos cápsulas ca.

0,2-0,3 x 0,2-0,3cm, subglobosa, tomentosa; semente 1 por lóculo, semi elíptica, com fossetas

profundas em depressões retangulares.

Esta espécie possui duas subespécies, sendo abordada nesse estudo apenas a subspécie

típica que se diferencia principalmente por não apresentar pedúnculo alado. Devido a poucas coletas

dessa espécie na região, a descrição das flores contou com material adicional.

No Brasil ocorre nos Estados do Ceará, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina,

preferencialmente em bosques de galeria, bordas rochosas de rios e em solos arenosos (LOURTEIG,

1994).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°26’24"S, 41°11’49"W,

1045m, 9/IX/2007, fl., fr., Melo et al. 5089 (HUEFS); 11°40’18"S, 41°01’15"W, 9/XI/2006, fl.,

fr., Guedes et al. 12893 (ALCB).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Rio de Contas, 13°37’14’’S, 41°45’51’’W, 893m, 7/

II/2004, fl., Harley et al. 54826 (HUEFS).

2. Oxalis divaricata Mart. ex Zucc., Denkscr. Königl. Akad. Wiss München 9: 169. 1825.

Prancha 11G-H

Ervas a arbustos 20-50cm alt.; caule 0,1-0,5cm diâm., ramificado, tricomas variados de

híspido a pubescente com tricomas glandulares. Folhas alternas, subopostas e opostas no ápice;

folíolo central 0,4-1,3 x 0,2-0,6cm, folíolo lateral 0,2-1,2 x 0,1-0,5cm; lâmina linear a oboval, ápice
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retuso a arredondado, base assimétrica ou cordada, membranácea, face adaxial glabra a esparsamente

pilosa, glabrescente tricomas concentrados na nervura central, face abaxial esparsamente pilosa,

margem ciliada; pecíolo 0,6-2,5cm, tricomas variados de híspido a pubescente com tricomas

glandulares, canaliculado; raque 0,1-0,4cm compr. Inflorescências cimas dicotômicas ou

umbeliformes, 2-7 flores por ramo; pedúnculo 0,8-3,5cm compr., tricomas variados de híspido a

pubescente com tricomas glandulares, bráctea ca. 0,1-0,2cm, linear, pilosa. Flores amarelas; pedicelos

0,1-0,3cm, pubescentes; sépalas 0,2-0,5cm compr., lanceoladas, ápice acuminado, verde, pilosa a

glabra; pétalas 0,6-08cm compr.; filetes em dois tamanhos filetes maiores 0,2-0,6cm compr.,

pubescentes, filetes menores ca. 0,1cm compr., glabros; estilete ca. 0,3cm compr., pubescente,

estigma captado. Frutos cápsulas 0,2-0,5 x 0,2-0,4cm oblongas a globosas, pilosas a glabras;

sementes 2 a 3 por lóculo, ovóides com protuberências em zig-zag nas inserções com as estrias

transversais profundas.

No Brasil ocorre principalmente nos Estados da Região Nordeste, mas também pode ser

encontrada no arquipélago de Fernando de Noronha e nos Estados de Goiás e Rio de Janeiro. Na

Bahia foi encontrada em vegetações como caatinga, cerrado, campo rupestre e mata úmida

(LOURTEIG, 1994).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°24’28’’S, 41°13’21’’W, 1045m,

11/III/1996, fr., Giulietti et al. 2298 (HUEFS, CEPEC); 11°31’15"S, 41°15’31"W, 1085m, 2/V/

1999, fl., fr., França et al. 2835 (HUEFS); 11°25’26"S, 41°12’23"W, 1113m, 28/IV/2006, fl., fr.,

Gonçalves et al. 12 (HUEFS); 11°33’7"S, 41°17’17"W, 1145-1190m, 30/I/2003, fl., França et al.

4118 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Feira de Santana, 12°15’S, 38°53’W, 19/VII/2007, fl.,

fr., Souza et al. 1 (HUEFS).

3. Oxalis frutescens L., Sp. Pl. 1: 435. 1753.

Prancha 11I

Ervas a arbustos 30-40cm alt.; caule 0,2cm diâm., ramificado, hirsuto piloso a glabro. Folhas

pseudoverticiladas a subopostas reunidas em braquiblastos; folíolo central 0,3-1,8 x 0,2-0,8cm,

folíolo lateral 0,2-1,1 x 0,1-0,6cm; lâmina oboval a elíptica, ápice retuso, emarginado a arredondado,

base obtusa a assimétrica, vilosa a glabra, membranácea; pecíolo 0,5-2cm, viloso a esparsamente

pubescente, canaliculado; raque 0,1-0,5cm compr.. Inflorescências umbeliformes a cimas

dicotômicas, 2-10 flores por ramo; pedúnculo 0,4-2,5cm compr., piloso, canaliculado bráctea 0,1-

0,2cm linear, pilosa. Flores amarelas; pedicelos 0,1-0,4cm, pilosos a glabros; sépalas 0,3-0,4cm,
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oval a lanceolada, ápice acuminado, esverdeada, vilosa a glabra; pétalas 1,2-0,5cm, face ventral

com listas avermelhadas; estames em dois tamanhos: filetes maiores 0,2-0,4cm compr., pubescente,

filetes menores 0,1-0,3cm compr., glabros; estiletes 0,1-0,3cm, pubescentes, estigma bilobado.

Frutos cápsulas 0,3-0,5 x 0,2-0,4cm, oblongas a ovais, pubescentes; sementes 2 a 3 por lóculo,

fusiformes com cortes longitudinais e estrias transversais.

É facilmente identificada em material herborizado pela filotaxia, pois os pseudoverticilos são

bem evidentes.

No Brasil ocorre 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, Rio Grande do Sul. Na Bahia foi encontrada

florescendo o ano todo em caatinga, campo rupestre, campo limpo, cerrado, mata estacional e

mata seca (LOURTEIG, 1994; ABREU, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°38’S, 41°16’W, 1030m, 28/

XI/1992, fl., fr., Arbo et al. 5365 (HUEFS); 11°26’42"S, 41°11’19"W, 1063m, 11/III/1996, fr.,

Giulietti et al. 2283 (HUEFS); 11°37’9"S, 40°59’28"W, 748-760m, 29/I/2003, fr., França et al.

4046 (HUEFS); 11°26’24"S, 41°11’49"W, 1045m, 9/IX/2007, fl., fr., Melo et al. 5106 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Brotas de Macaúbas, 12°0’34’’S, 42°43’50’’W, 712m,

2/VI/2007, fl., fr., Conceição et al. 2119 (HUEFS).

4. Oxalis hyalotricha Lourteig., Bradea 7(1): 14. 1994.

Ervas a subarbustos 25cm alt.; caule até 0,2cm diâm., ramificado, tricomas lanosos

pluricelulares e glândulas sésseis. Folhas alternas, subopostas e opostas no ápice; folíolo central

1,3-2,7 x 0,7-2,1cm; lâmina largamente oval a elíptica, oblonga, ápice arredondado a levemente

truncado ou retuso, base subcordada a assimétrica ou obtusa, face adaxial glabrescente e abaxial

com tricomas adpressos esparsos ou concentrados na nervura central ou na base; pecíolo 1,7-4cm,

canaliculado, piloso; raque 0,4-0,8cm compr. Inflorescências cimas dicotômicas, 7-9 flores por

ramo, pedúnculo 2,2-3,4cm compr., glabro bráctea até 0,1cm, linear, glabra. Flores amarelas;

pedicelos 0,1-0,2cm, glabros; sépalas ovais, ápice agudo a acuminado, glabras; pétalas ca. 0,5cm

compr.; estamos em dois tamanhos, filetes maiores ca. 0,2cm pilosos, filetes menores ca. 0,1cm

glabros; estilete 0,25cm piloso. Frutos cápsulas 0,3-0,4 x 0,4cm, oblonga, glabra; sementes 4 por

lóculo, ovóides com finas protuberâncias em zig-zag, estrias transversais profundas.
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A espécie se assemelha a O. alstonii ssp. alstonii por ambas serem encontradas em lugares úmidos,

apresentarem tricomas glandulares, além de possuírem uma lista branca no folíolo central, evidente

em material herborizado. Porém, são distintas pelos tricomas do caule que são lanosos na espécie

O. hyalotricha e pelo tamanho e formato do fruto.

Ocorre em lugares úmidos e bordas de cursos de água até 1000m de altitude. É encontrada

na Venezuela e no Brasil (LOURTEIG, 1994; ABREU & FIASCHI, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, IV/2004, Guedes et al. 10993

(ALCB); 4/III/1997, fl., fr., Gasson et al. 6025 (HUEFS, ALCB).
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PHYLLANTHACEAE

Daniela Santos Carneiro Torres & Inês Cordeiro

Chave de identificação para as espécies

1. Ramos cilíndricos a levemente achatados, não modificados em cladódios, folhas desenvolvidas

presentes em toda a fase da planta, flores pediceladas.

2. Folhas membranáceas, flores pistiladas com disco anular, ramos do estilete capitados .........

.......................................................................................................... 3. Phyllanthus niruri
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2’. Folhas subcoriáceas, flores pistiladas com disco segmentado, ramos do estilete agudos ......

................................................................................................. 1. Phyllanthus gongyloides

1’. Ramos modificados em cladódios achatados, folhas desenvolvidas presentes apenas nas plantas

jovens; flores sésseis ....................................................................... 2. Phyllanthus klotzschianus

1. Phyllanthus gongyloides Cordeiro & Carn.-Torres, Bot. J. Linn. Soc.146: 247-250. 2004.

Subarbustos 40-50cm alt.; dióico, ramos cilíndricos a levemente achatados não modificados

em cladódios, glabros, eretos. Folhas alternas, simples, inteiras; lâmina, 0,7-1,2 x 0,6-1,1cm, oval

a orbicular, ápice obtuso, base arredondada, margem inteira, subcoriácea; pecíolo 1-1,5mm; estípulas

ca. 1mm compr., largo-triangulares, agudas, glandulosas. Inflorescências axilares, címulas

unissexuais, brácteas ca. 1mm, triangulares. Flores díclinas estaminadas monoclamídeas, 2-4 x

3,5-5mm, sépalas 6, largo-elípticas, obtusas, ápice arredondado, margem inteira; disco com 6

glândulas obcônicos; estames 3, unidos em coluna, tecas divergentes, rimas horizontais, flores

pistiladas monoclamídeas, 4,5-5,5mm, sépalas 6, largo-elípticas, obtusas, ápice arredondado, margem

inteira; disco com 6 segmentos obcônicos; ovário 3-locular; lóculos 2 ovulados; estiletes 3, eretos,

2-fidos, levemente reflexos, agudos. Frutos ca. 2,5mm; sementes 2 por lóculo, estriadas.

Restrita a Chapada Diamantina, coletada até o momento em Morro do Chapéu e Pindobaçu

(CORDEIRO & CARNEIRO-TORRES, 2004).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 14/III/1995, fl., Queiroz &

Nascimento 4295 (HUEFS).

2. Phyllanthus klotzschianus Muell. Arg., Linnaea 32:53.1863.

Subarbustos monóicos, até 1,5m alt.; glabro, ramos modificados em cladódios lanceolados,

obovais a falcados, achatados, estriados em ambas as faces, coriáceos, 2-10 x 0,5-1,0cm, ápice

arredondado a acuminado, base atenuada. Folhas desenvolvidas caducas, presentes apenas nos

ramos jovens da planta; lâmina 0,5-1 x 0,2-0,6cm, oboval a lanceolada, ápice agudo a obtuso,

margem inteira, base obtusa; pecíolo 1mm; folhas reduzidas, escamiformes, escariosas, lanceoladas,

agudas, 2-5mm. Flores geminadas, sésseis, dispostas nas margens dos cladódios, solitárias ou em

címulas unissexuais de 2-3 flores; brácteas triangulares, ca. 1mm; flores estaminadas monoclamídeas,

ca. 2-3mm; sépalas 5, largo-obovais, côncavas, subcoriáceas; disco com 5 glândulas pateliformes;

estames 3, unidos, valvas de cada teca assimétricas, rimas oblíquas; flores pistiladas monoclamídeas,

ca. 3mm, sépalas 5, obtusas, subcoriáceas; disco anular, ovário 3-locular; lóculos 2-ovulados; estiletes

3, eretos, profundamente 2-fidos. Frutos ca. 3-4 x 3-5mm; sementes 2 por lóculo, verruculosas.
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Distribuição exclusiva do Brasil, sendo referida para os Campos Rupestres de Bahia e Minas

Gerais, Restingas de Bahia e Espírito Santo, e no Cerrado do Distrito Federal (CORDEIRO, 1992;

SILVA & SALES, 2003).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 01/III/1977, fr., Harley 19199

(CEPEC, SPF); 12/VII/1979, fl., Ribeiro 59 (CEPEC); 11º56’S, 41º7’W, 31/III/1986, fl., Bautista

et al. 1066 (HUEFS); 11º33’51"S,  41º8’24"W, 19/XI/1986, fl., Queiroz et al. 1273 (HUEFS); 7/

VII/1995, fl., Félix 388 (HUEFS); 11º34’41"S,  41º6’28"W 29/IV/1999, fl., França et al. 2718

(HUEFS); 11º33’34"S, 41º7’36"W, 9/VII/2000, fl., Oliveira et al. 87 (HUEFS).

3. Phyllanthus niruri L., Sp. pl. 2: 981.1753.

Prancha 12A

Ervas eretas, monóicas, ca. 30cm alt.; glabras, ramos cilíndricos a levemente achatados

não modificados em cladódios. Folhas alternas, subsésseis; lâmina 8-13 x 3-4mm, oblonga e elíptica,

ápice arredondado, base cordada, assimétrica, margem inteira; pecíolo 0,5-1,0mm; estípulas linear-

lanceoladas, 2-3mm, longo acuminadas. Inflorescências com flores em címulas unissexuais, as

estaminadas proximais com 3-7 flores, as pistiladas distais com uma única flor; brácteas linear-

lanceoladas, ca. 1-1,8mm. Flores díclinas; estaminadas monoclamídeas, ca. 2mm, sépalas 5, largo-

obovais, côncavas, inteiras, verde-claras; disco com 5 glândulas cuneadas, papilosas; estames 3,

filamentos livres a unidos em coluna; tecas convergentes, rimas horizontais a oblíquas; flores

pistiladas monoclamídeas, ca. 2,5mm, sépalas 5, largo-obovais a elípticas, côncavas, inteiras; disco

anular; ovário 3-locular; lóculos 2-ovulados; estiletes 3, livres, 2-partidos, eretos, reflexos, capitados.

Frutos ca. 2mm; sementes 2 por lóculo, verruculosas.

Espécie ruderal com ampla distribuição, desde o sul do Texas até o norte da Argentina,

incluindo Antilhas e Brasil, nos estados do Acre, Amazonas, Ceára, Bahia, Alagoas, Piauí,

Pernambuco, Sergipe, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do

Sul, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal (WEBSTER, 2002).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 02/VI/1980, fr., Harley 23009

(CEPEC); 11/XI/1998, fl., fr., Carneiro et al. 52 (HUEFS); 11º35’28"S,  41º12’24"W, 7/II/1999,

fl., fr, Miranda et al. 86 (HUEFS); 11º5’32"S,  41º5’40"W, 19/V/2007, fl., fr, Bastos et al. 21

(HUEFS); 11º26’24"S, 41º11’49"W, 9/IX/2007, fl., Melo et al. 5098 (HUEFS).
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PHYTOLACCACEAE

Marcos Fabio Oliveira Marques, Vanusa Sousa Almeida,

Alexa Paes Coelho  & Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Subarbustos. Flor com 4 tépalas, 4-5 estames. Fruto drupa ........................... 5. Rivina humilis

1’. Ervas. Flor com 5 tépalas, 6-11 estames. Fruto aquênio

2.Estigma múltífido. Fruto aquênio muricado-uncinado .................... 2. Microtea maypurensis

2’. Estigma bífido ou lobado.

3. Fruto aquênio com gloquídeos .................................................. 1. Microtea gloquidiata

3’. Fruto aquênio sem gloquídeos, mas com papilas

4. Folhas reduzidas, escamiformes, até 2mm compr.  ..................... 4. Microtea papilosa
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4’. Folhas não reduzidas, nem escamiformes, com 1cm compr. ou maior ............................

 .................................................................................................... 3. Microtea paniculata

1. Microtea glochidiata Moq., Prodr., 13(2): 18. 1849.  13(2): 18 1849.

Ervas eretas 20-30cm alt.; ramos glabros, estriados. Folhas alternas, simples, inteiras, sem

estípulas; lâmina 1-2,5 x 0,1-0,2cm, linear, ápice agudo, base truncada, membranácea, glabra, margem

inteira; pecíolo ausente. Inflorescências terminais, racemosas, pedúnculos ausentes, brácteas

escamiformes, persistentes; pedicelos florais 1-2mm. Flores pequenas, ca. 1mm, branco-esverdeadas,

actinomorfas, perianto monoclamídeo, 5 tépalas unidas na base, até ½, lacínios ovais, 10 estames

unidos na base, inclusos, anteras rimosas, dorsifixas, gineceu 2-3 carpelar, sincárpico, estiletes

reduzidos, estigmas lobados, ovário súpero, unilocular, uniovulado, placentação basal. Frutos 1-

1,5mm, aquênio globoso, negro na maturidade, com gloquídeos  espinescentes, perianto persistente

não patente.

Espécie exclusiva do Brasil, ocorrendo no Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia,

Minas Gerais e Rio de Janeiro, em Caatinga, Cerrado e Amazônia (MARCHIORETTO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Lajedo Bordado, 11º 15’32"S,

41º05’40"W, 690m, 19/V/2007, fl., fr., Bastos 46 (HUEFS); 11º15’31"S, 41º 05’43"W, 690m, 05/

V/2007, fl., Gonçalves 230 (HUEFS).

2. Microtea maypurensis (Kunth) G. Don., Hort. Brit. 98. 1832.

Ervas ou subarbustos, eretos, muito ramificados, 20-50cm alt.; ramos glabros. Folhas

simples, alternas, inteiras, sem estípulas; lâmina 4-6 x 0,2-0,8cm, linear-lanceolada, ápice agudo ou

acuminado, base atenuada, membranácea, margem lisa, glabra em ambas as faces; pecíolo curto, 2-

5mm, glabro. Inflorescências terminais ou subterminais, racemosas, 4-10cm, bráctea diminuta, ca.

1mm; pedúnculos ca. 2mm, pedicelos ca. 1mm, brácteas florais ca. 1mm. Flores pequenas, branco-

esverdeadas ca. 1mm, actinomorfas, pentâmeras, perianto monoclamídeo, 5 tépalas livres, 6-8

estames livres, inclusos, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, gineceu unicarpelar, estilete ausente,

multifido, ovário súpero, unilocular, 1 óvulo, placentação basal. Frutos 1-2mm, aquênio globoso,

muricado-uncinulado, marrom, perianto persistente não patente.

Com distribuição na América do Sul. No Brasil ocorre nos estados de Roraima, Pará,

Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Espírito Santo e Rio de

Janeiro (STEVENS, 2001; MARCHIORETTO, 2010).
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Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Parque Estadual Morro do

Chapéu, 11º28’60"S,  41º16’55"W, 1073m, 29/IV/2006, fl., Moraes 172 (HUEFS).

3. Microtea paniculata Moq., Prodr. 13(2): 18. 1849.

Ervas eretas, densamente ramificadas, 20-50cm alt.; ramos glabros. Folhas alternas, simples,

sem estípulas; lâmina 1,0-4,5 x 0,5-4,5cm, lanceolada ou oval-lanceolada, ápice agudo, base

arredondada, membranácea, glabra; pecíolo decorrente 0,4cm, glabro. Inflorescências terminais a

axilares, espiciformes, 10-19cm, brácteas 1, lanceolada, presente na axila da flor. Flores unissexuais,

actinomorfas, sésseis, 1-3mm, brancas ou branco-esverdeadas, bractéolas 2, tépalas 5, iguais, livres,

glabras, estames 8, livres, exclusos, anteras globosas, gineceu 2-3 carpelar, estilete bífido, ovário

súpero, unilocular, uniovulado, placentação basal. Frutos 2-3mm, aquênio globoso,  muricado,

marrom, perianto persistente não patente.

Espécie amplamente distribuída no Brasil estendendo-se até o Paraguai (CALIÓ & PIRANI,

2006). No Brasil é referida para Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato

Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro (MARCHIORETTO,

2010). A espécie difere de M. maypurensis pela presença de folhas basais filiformes, estigma bífido,

flores sésseis arranjadas em espigas e aquênio muricado e uncinado.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Cachoeira do Ferro Doido,

11º37’32"S,  40º59’53"W, 883m, 05/X/2007, fl., Queiroz et al. 13118 (HUEFS).

4. Microtea papilosa Marchior. & J.C. Siqueira, Pesquisas Bot.  48: 5-51. 1998.

Ervas eretas 20-30cm alt., densamente ramificadas; ramos estriados, glabros. Folhas alternas,

simples, inteiras, reduzidas; lâmina 1-2 x 0,5mm, escamiforme, lanceolada, ápice agudo, base

truncada, membranácea, glabra, margem inteira; pecíolo ausente. Inflorescências terminais,

racemosas, pedúnculos ausentes, brácteas escamiformes, persistentes; pedicelos florais subnulos.

Flores pequenas, ca. 1mm, branco-esverdeadas, actinomorfas, perianto monoclamídeo, 5 tépalas

unidas na base, até ½, lacínios ovais, 10 estames unidos na base, inclusos, anteras rimosas, dorsifixas,

gineceu 2-3 carpelar, sincárpico, estiletes reduzidos, estigmas lobados, ovário súpero, unilocular,

uniovulado, placentação basal. Frutos 1-1,5mm, aquênio globoso, com expansões papilosas não

gloquidiadas, perianto persistente não patente.

Espécie exclusiva do Brasil, tendo sido citada para a Bahia, em áreas de Cerrado

(MARCHIORETTO, 2010).
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Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Fazenda Guariba, 11º26’24"S,

41º11’39"W, 1071m, 20/V/2007, fl., Pastore 2090 (HUEFS); 11º26’09"S,  41º11’29"W, 1066m,

01/VII/2007, fl., fr., Melo et al. 4914 (HUEFS).

Material adicional. BRASIL. Bahia, Umburanas, Serra do Curral Feio, 10º20’31"S,

41º18’48"W, 1196m, 28/V/2010, fl., fr., Queiroz et al. 14875 (HUEFS).

5. Rivina humilis L., Sp. Pl. 1: 121. 1753.

Ervas ou subarbustos eretos 30-70cm alt.; ramos glabros. Folhas simples, alternas, inteiras,

sem estípulas; lâmina 3-7 x 2-6cm, oval ou oval-lanceolada, ápice agudo ou acuminado, base

aguda, obtusa, membranácea, margem lisa, ligeiramente ondulada, levemente pubescente; pecíolo

longo 2-6cm, glabro. Inflorescências terminais e axilares, racemosas, 3-8cm, bráctea diminuta, ca.

1mm; pedúnculos 2-5cm; pedicelos ca. 2-4mm, brácteas florais escamiformes. Flores pequenas,

branco-amareladas, 3-5mm, actinomorfas, pentâmeras, perianto monoclamídeo, 4 tépalas livres,

4-8 estames livres, exclusos, anteras bitecas, tecas paralelas, rimosas, dorsifixas, gineceu unicarpelar,

estilete único, estigma capitado, ovário súpero, unilocular, uniovulado, placentação basal. Frutos

ca. 5mm, drupa globosa, vermelho ou vináceo, liso, glabro, perianto persistente patente.

A espécie ocorre na América Central, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana,

Guiana Francesa, México, Oeste da Índia, Paraguai, Peru, Sudeste dos Estados Unidos, Suriname,

Venezuela e Uruguai, na Índia, Java e Nova Caledônia ocorre como cultivada e naturalizada

(STEVENS, 2001). No Brasil, ocorre na Amazônia, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro

e Rio Grande do Sul (MARCHIORETTO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º00’46"S,  41º25’58"W, 16/

XI/1999, fl., fr., França et al. 3095 (HUEFS).
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PLUMBAGINACEAE

Efigênia de Melo

1. Plumbago scandens L., Sp. Pl. 1: 215-216. 1762.

Prancha 12B

Arbustos 0,5-1m alt.; ramos glabros ou pubérulos. Folhas simples, alternas, inteiras; lâmina

2-10 x 1,5-3,5cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice agudo, base aguda ou atenuada,

membranácea, glabra ou pubérula, margem lisa; pecíolo curto 0,5-1cm, glabro. Inflorescências

terminais, racemosas; pedúnculos biramificados, 1-2mm, brácteas foliáceas, lanceoladas, pedicelos

ausentes, bractéolas diminutas, escamiformes. Flores monóclinas, 2-3cm, actinomorfas, perianto

diclamídeo, 5 sépalas ligadas formando um tubo cilíndrico, revestido por tricomas glandulares,

lacínios reduzidos, pétalas ligadas formando um tubo longo e fino, corola hipocrateriforme, 4-5

lacínios mucronados, flores distílicas, 5 estames inclusos ou exclusos, filetes livres, anteras bitecas,

rimosas, dorsifixas, gineceu sincárpico, pentacarpelar, estilete único, ramificado no ápice, ovário

súpero, pseudomonômero, 1 óvulo placentação basal. Frutos 1-1,5cm, aquênio alongado, envolto

pelo cálice persistente e glanduloso, sementes aderidas ao pericarpo.

Espécie Pantropical. No Brasil ocorre no Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco,

Bahia, Mato Grosso do Sul (ZAPPI, 2010) e São Paulo, em áreas de Mata Atlântica, Cerrados e

Caatingas (FARINACCIO &  NASCIMENTO 2005).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º15’28"S, 41º9’40"W, 690m,

fl., 05/V/2007, fl., Gonçalves et al. 183 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Itatim, morro das Tocas, Melo et al. 1377 (HUEFS).
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POLYGONACEAE

Efigênia de Melo

Chave de identificação para as espécies

1. Árvores, arbustos ou lianas. Folhas e ócreas cartáceas ou coriáceas. Fruto acrossarco ou

pseudosamara

2. Fruto acrossarco, perianto frutífero crasso, envolvendo completamente o pericarpo, paredes

do pericarpo aderidas à parede do perianto

3. Folhas coriáceas oval-lanceoladas ou elíptico-lanceoladas, glabras ...................................

...........................................................................................................1. Coccoloba lucidula

3’. Folhas cartáceas ou subcoriáceas, oboval-lanceoladas, pubescentes ou pubérulas ............

....................................................................................................... 2. Coccoloba warmingii

2’. Fruto pseudosâmara, perianto frutífero membranáceo, trialado, alas espatuladas, pericarpo

não aderido ao perianto.  Perianto frutífero com tubo cilíndrico parcialmente aberto acima de 2/

3, expondo parcialmente o pericarpo ...................................................... 8. Ruprechtia apetala

1’. Ervas ou subarbustos. Folhas e ócreas membranáceas. Fruto diclésio

4. Perianto frutífero membranáceo, com alas acrescente, margem das alas denticulada, pericarpo

não aderido ........................................................................................... 7. Rumex obtusifolius
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4’. Perianto frutífero seco, sem expansões aliformes

5. Fruto trígono ovalado

6. Perianto frutífero punctato glanduloso ......................... 6. Polygonum punctatum

6’. Perianto frutífero não punctato glanduloso .......... 5. Polygonum hydropiperoides

5’.  Fruto lenticular

7. Ócrea com borda revoluta, franjada, verde foliácea híspida .............................

   ................................................................................... 4. Polygonum hispidum

7’. Ócrea com borda truncada não revoluta, ferruginosa .....................................

........................................................................................ 3. Polygonum ferrugineum

1. Coccoloba lucidula Benth., Lond. Jour. Bot. 4: 627. 1845.

Arbustos escandentes a lianas; ramos apicais glabros. Folhas alternas; lâmina 4-20 x 2,5-

8cm, oval-lanceolada, elíptica ou elíptico-lanceolada, ápice agudo, base aguda ou obtusa, margem

inteira, cartácea ou subcoriácea, glabra, em ambas as faces, nervuras planas na face adaxial,

ligeiramente proeminentes, na abaxial; ócrea 1-1,5cm, coriácea, marcescente, glabra, borda oblíquo-

truncada, base persistente; pecíolo 1,5-2cm, glabro, inserido na base da ócrea. Inflorescências

terminais, tirsos laxifloros 3-8cm, brácteas 0,5mm, triangulares, coriáceas, glabras, ocréolas 1-

2mm, cilíndricas, coriáceas, glabras, borda bilobada, pedicelos 1-2mm, glabros, inclusos nas ocréolas.

Flores andróginas, perianto tepalóide, 2-3mm, tépalas conadas na base, hipanto campanulado,

estames 8, conados na base, filetes glabros, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas, ovário súpero, 3

carpelar, unilocular, estiletes 3, livres ou parcialmente conados, estigmas capitados ou sublobados.

Frutos acrossarcos, 0,8-1,2cm, perianto frutífero oval, oblongo ou subgloboso, bordos aderidos

na maturidade, vináceos ou atropurpúreos quando maduros, pericarpo oval ou subgloboso, ápice

obtuso; pedicelos frutíferos 2-4mm, espessados.

Espécie de difícil identificação uma vez que ocorre em diferentes ambientes, como planta

heliófila apresentando folhas pequenas, verde-claras ou ciófila, com folhas grandes, verde-escuras

e muito brilhantes, no interior da mata. O hábito pode variar de arbusto escandente a liana, com

folhas de tamanhos e formatos muito variáveis. Floresce entre janeiro e fevereiro e frutifica de

fevereiro a dezembro. Os frutos amadurecem entre novembro e dezembro.

Ocorre na Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil, nos estados do Amazonas,

Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Bahia e Goiás. Distribui-
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se nas Restingas, Matas Ciliares, Cerrados, Mata Atlântica e Matas Amazônicas em altitudes que

variam entre 50 e 800m (MELO, 2003; 2010). Em Morro do Chapéu foi coletada em Cerrados,

Matas ciliares e áreas de Caatingas.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11o33’0"S,  41o9’22"W, 28/

VIII/1981, Gonçalves 140 (HUEFS, MBM, RB); 11º38’47,5"S,  41º16’11,4"W, 960 m, 17/IV/

2008, Melo et al. 5767 (HUEFS).

2. Coccoloba warmingii Meisn., Symbollae 128. 1870.

Prancha 12C

Árvores 2-10m alt.; ramos glabros. Folhas alternas; lâmina 8-20 x 4,5-10cm, obovada a

obovado-lanceolada, ápice obtuso, arredondado ou subacuminado, base subcordada ou subtruncada,

ligeiramente assimétrica, margem revoluta, subcoriácea a coriácea, face adaxial glabra, face abaxial

glabra ou pubérula, frequentemente com um tufo de tricomas remanescentes nas nervuras da face

abaxial; ócrea 2-3cm, coriácea, glabra ou pubérula, borda obtuso-truncada, marcescente, base

persistente; pecíolo 1-3cm, glabro ou pubescente, articulado na base ou acima da base da ócrea.

Inflorescências terminais, tirsos densifloros, 10-25cm, glabras; brácteas 0,5-1mm, triangulares,

glabras ou pubérulas, ocréolas 0,5-1mm, campanuladas, coriáceas, glabras, borda truncada; pedicelos

1,5-2mm, exclusos Flores andróginas, perianto tepalóide, 1,5-3mm, tépalas conadas na base, hipanto

campanulado, estames 8, conados na base, filetes glabros, anteras bitecas, rimosas, dorsifixas,

ovário súpero, 3 carpelar, unilocular, uniovulado, estiletes 3, livres ou parcialmente conados, estigmas

subcapitados ou lamelado-decorrentes. Frutos acrossarcos, 0,6-1cm, perianto frutífero ovóide,

glabro, bordos livres na maturidade, pericarpo ovóide ou oblongo, ápice cônico-piramidal; pedicelos

frutíferos 0,5-1cm, espessados.

Espécie de difícil identificação sendo próxima a Coccoloba glaziovii, que não ocorre na

área, apresentando folhas obovado-lanceoladas de tamanhos muito variáveis, glabra, pubérula ou

com pubescência na axila das nervuras da face abaxial. Floresce entre novembro e dezembro e

produz frutos no período de novembro a março.

Ocorre exclusivamente no Brasil, nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, nos estados da

Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina (MELO,

2003; 2010). Em Morro do Chapéu ocorre em Matas Estacionais e Matas Ciliares, acima de 500

metros de altitude.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º42’17,7"S, 40º46’23"W,

770m, 12/X/2006, Melo et al. 4467 (HUEFS).
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3. Polygonum ferrugineum Wedd., Ann. Sci. Nat. Bot. (13): 252. 1849.

Prancha 12D

Ervas ou subarbustos, 0,6-1m alt., ramos glabrescentes. Folhas alternas; lâmina 10-20 x 3-

4,5cm, lanceolada ou oval-lanceolada, ápice agudo ou longo-atenuado, base decorrente até 2/3 do

pecíolo, margem inteira, membranácea, piloso-lanosa, glabrescente, com glândulas punctiformes

marrom-amareladas, viscosa; pecíolo 1-1,5cm, pubescente; ócrea 1-3 cm, glabra, borda truncada,

ferruginosa, marcescente, sem cílios. Inflorescências tirsos racemosos, densifloros; pedúnculos bi

ou tri-ramificados, glabros ou pubescentes; ocréolas glabras, borda sem cílios, com glândulas

punctiformes esparsas. Flores andróginas, 3-4mm, branca, branco-esverdeada ou vinácea, perianto

tepalóide 4-5-partido, estames 7-8, inclusos, ovário bicarpelar, estiletes fusionados até a metade,

estigmas capitados, glândulas nectaríferas subdesenvolvidas. Frutos diclésios, 3-5mm, perianto

frutífero seco, sem expansões aliformes, lacínios não acrescentes, pericarpo lenticular, sub-

arredondado, faces ligeiramente côncavas.

Espécie polimórfica, com ampla variação no tamanho das folhas e inflorescências.

Caracterizada por apresentar ócreas ferruginosas, glabrescentes com borda truncada e sem tricomas

diferindo P. hispidum, que apresenta ócreas pubescentes, com borda revoluta e ciliada. Floresce e

frutifica o ano todo.

Com distribuição na América Tropical, no Brasil ocorre nos estados do Pará, Amazonas,

Ceará, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, em

lagoas, margens de rios e locais inundados (MELO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11o38’13,3"S,  40o56’58,8"W,

695m, 10/VII/2008, fl., fr., Melo et al. 5772 (HUEFS).

4. Polygonum hispidum Kunth, Nov. Gen. Sp. Pl.  2: 178. 1817.

Prancha 12E

Ervas ou sub-arbustos até 1,5m alt.; ramos estrigoso-pubescentes, entrenós cilíndricos,

fistulosos. Folhas 12-20 x 4-8cm; lâmina lanceolada ou oval-lanceolada, ápice agudo ou atenuado,

base decurrente, híspido pubescente, face adaxial glabra, face abaxial pubescente, glândulas

punctiformes em ambas as faces; ócrea 2-2,5cm, verde-foliácea, pubescente, borda franjada, revoluta,

ciliada; pecíolo ca. 2,0cm, pubescente. Inflorescências terminais, tirsos 5-8cm, densifloros; pedúnculos

pubescentes; ocréolas 2-2,5mm, cônicas, pubescentes, borda ciliada. Flores andróginas, 3-4mm,

perianto 4-5 partido, branco ou rosa, com glândulas esparsas, estames 5-6, gineceu 2 carpelar, glândulas
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nectaríferas desenvolvidas. Frutos diclésios 2,0-4,5mm, perianto frutífero seco, sem expansões

aliformes, com glândulas esparsas, pericarpo lenticular, faces côncavas, liso e brilhante.

Facilmente se reconhece esta espécie pela pubescência geral e pelas bordas franjadas da

ócrea. Floresce e frutifica o ano todo.

Com distribuição na América Central e América do Sul, no Brasil, ocorre no Ceará, Piauí,

Pernambuco e Minas Gerais (CIALDELLA, 1989; CIALDELLA & BRANDBYGE 2001), Paraíba

e Bahia (MELO, 2000; MELO & FRANÇA, 2006).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11o33’0"S,  41o9’22"W, 17/IV/

1980, Harley 21464 (CEPEC); 14o15’15,4"S, 41o05’46,3"W, 711m, 15/IV/2007, Melo et al. 4734

(ALCB, HUEFS).

5. Polygonum hydropiperoides Michx., Fl. Bor. Amer. 1: 239. 1803.

Prancha 12F

Ervas até 50cm alt.; ramos glabros, geralmente avermelhados, entrenós cilíndricos, medula

maciça. Folhas 5-9 x 0,8-1,2cm; lâmina lanceolada, ápice agudo, base aguda ou atenuada, face

adaxial glabra, face abaxial glabra ou pubérula, margens e nervuras pubescentes, face abaxial

frequentemente com glândulas opacas; ócrea 1-1,5cm, glabra, borda ciliada; pecíolo curto, 2-5mm,

glabro. Inflorescências terminais e laterais, tirsos 6-7cm, pedúnculos glabros; ocréolas 2-2,5mm,

cônicas, glabras ou pubérulas, borda ciliada. Flores andróginas, 2-3 mm, perianto 5-partido, branco

ou rosado, estames 5-8, gineceu 2-3 carpelar, glândulas nectaríferas subdesenvolvidas. Frutos

diclésios 1-2,5mm, perianto frutífero seco, sem expansões aliformes, sem glândulas punctiformes,

pericarpo trígono, raro lenticular, liso e brilhante.

Espécie próxima a P. punctatum distinguindo-se pelo perianto frutífero que não apresenta

glândulas punctiformes. Geralmente apresenta caules e folhas avermelhadas.

Ocorre no Sul dos Estados Unidos até Argentina e Paraguai. No Brasil a espécie é bem

distribuída nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, nos estados de Ceará, Bahia, Distrito

Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do

Sul (MELO 2010). Na área de estudo ocorre em lagoas de águas límpidas.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Cachoeira do Ventura,

11º26’24"S, 41º11’49"W, 1045m, 09/IX/2007, Melo et al. 5093 (HUEFS); Novo Tareco, represa,

11º24’22"S, 41º22’17"W, 1000m, 17/XI/1999, Melo et al. 3151 (HUEFS); Cachoeira Domingos

Lopes, 11º33’29"S, 40º54’19"W, 655m, França et al. 2732 (HUEFS, MBM).
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6. Polygonum punctatum Elliott, Sketch. Bot. S. Carol. Geogr. 1: 455-456. 1812 [1817].

Ervas ou subarbustos 0,5-1,5m alt.; ramos glabros, entrenós cilíndricos. Folhas alternas;

lâmina 6-12 x 1,5-4cm, lanceolada a oval-lanceolada, ápice agudo ou atenuado, base aguda, glabra,

face adaxial glabra, face abaxial glabra ou pubérula, sem tricomas retrorsos, glândulas punctiformes

em ambas as faces, margens ciliadas; ócrea 1-1,5cm, glabra, borda ciliada; pecíolo 1-1,5cm, glabro.

Inflorescências terminais ou laterais, tirsos 6-10cm, paucifloros; pedúnculos glabros; ocréolas 2-

3mm, cônicas, afuniladas, glabras, borda ciliada. Flores andróginas, 2-3mm, perianto 5-partido,

branco ou esverdeado, estames 5-8, gineceu 3-capelar, glândulas punctiformes na face externa;

glândulas nectaríferas pouco desenvolvidas. Frutos diclésios 1,5-2mm, perianto frutífero seco,

sem expansões aliformes, pontuado com glândulas marrons, pericarpo trígono, liso e brilhante.

Distingue-se de P. hydropiperoides por apresentar glândulas punctiformes marrons no

perianto frutífero. Floresce e frutifica o ano todo.

Encontrada em regiões tropicais e subtropicais da América. No Brasil a espécie é distribuída

nos estados do Pará, Maranhão, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do

Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina (MELO,

1991; 2000; 2002; 2010). Floresce e frutifica o ano todo.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11o33’0"S,  41o9’22"W,

Lughadha et al. PCD 6013 (ALCB, HUEFS).

7. Rumex obtusifolius L., Sp. Pl. 1: 335-336. 1753.

Prancha 12G

Ervas ou subarbustos, perenes, monóicos, até 1m alt.; ramos glabros, estriados, medula

maciça. Folhas alternas; lâmina 10-40 x 6-10cm, cordado-lanceolada, ápice agudo, base obtusa ou

subcordada, margem inteira, ondulada, membranácea, glabra; ócreas 1-5 cm, glabras, marcescentes;

pecíolo 3-6cm, glabro ou pubérulo. Inflorescências axilares, tirsos fasciculados 20-50cm,

densifloros; pedúnculos curtos 1-2cm; pedicelos 2-8mm, patentes, ocréolas hialinas, laceradas,

transparentes. Flores unissexuadas, 2-3mm,  homoclamídeas, brancas ou branco-esverdeadas,

verticilo externo conado na base, verticilo interno livre, flores masculinas, 6 estames iguais, filetes

curtos, inclusos; flores femininas com ovário trígono, estigmas plumosos. Frutos diclésios 3-5mm,

perianto frutificado com alas ovaladas, membranáceas com margens denteadas, calo dorsal em

apenas uma das 3 alas, pericarpo trígono, liso e brilhante; pedicelos frutificados 4-8mm, não

espessado.

POLYGONACEAE



203

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

Nativa da Europa, adventícia em todo o mundo (RECHINGER, 1990). No Brasil é erva

ruderal, ocorrendo nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia (MELO 2002). Em

Morro do Chapéu foi coletada nas margens do rio Jacuípe, em área urbana, altamente poluída.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11o33’09"S, 41o09’42,4"W,

1019m, 01/VII/2007 fl., fr., Melo 4906 (ALCB, HUEFS).

8. Ruprechtia apetala Wedd., Ann. Sci. Nat. Bot. Sér. 3. 13: 268. 1849.

Prancha 12H

Árvores ou arbustos de 3,5-8m alt.; ramos acinzentados, lenticelas punctiformes, alvas,

esparsas. Folhas alternas; lâmina 5-12 x 2,5-8cm, elíptica ou elíptico-lanceolada, coriácea a subco-

riácea, ápice obtuso a arredondado, raro subacuminado, base aguda, obtusa ou arredondada, mar-

gem ondulada, face adaxial com nervação impressa, pubescência esparsa, raro totalmente glabra,

face abaxial com nervação proeminente, pubescência alva, densa; ócrea caduca; pecíolo 0,3-1cm,

glabro. Inflorescências terminais, diplotirsos subpaniculados, 3-5cm, densifloros, raque densa-

mente pubescente. Flores unissexuadas, flor estaminada 1-2mm, 6 sépalas semelhantes entre si,

estames 9, exclusos, anteras rimosas, dorsifixas; flor pistilada 5-7mm, 3 sépalas verdes, conadas na

base, tubo campanulado pubescente externamente, lacínios espatulados, revolutos dobrados e in-

fletidos sobre o pedicelo, pubescentes, 3 pétalas brancas, reduzidas, filiformes, exclusas, revolutas,

glabras, gineceu tricarpelar, estilete nulo, estigmas alongados, decorrentes, ovário trígono-ovala-

do, pubescente, excluso. Frutos pseudosâmaras 2-3cm, perianto frutífero com tubo cilíndrico,

aberto acima de 2/3, expondo parcialmente o pericarpo, externamente estrigoso, alas espatuladas,

2-2,6 x 5-8mm, esparsamente pubescentes, pericarpo tricostado, liso.

Espécie com ampla variação morfológica na forma, textura e pubescência das folhas, sendo

de difícil identificação.

Habita as zonas secas da Argentina e Sul da Bolívia (COCUCCI, 1961). No Brasil foi regis-

trada para a Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco (MELO, 1998; 2010). Espécie muito

comum ao longo das margens dos rios e nas Matas estacionais.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Gruta dos Brejões, 11º00’46"S,

41º25’58"W, 16/XI/1999, Melo et al. 3104 (ALCB).
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PORTULACACEAE

Alexa Araújo de Oliveira Paes Coelho

Chave de identificação para as espécies de Portulaca

1. Sépalas com face abaxial carenada; tricomas inconspícuos na axila das folhas

2. Caule prostrado. Pétalas 2-4 x 1,5-2,0mm. Pixídio séssil, 4-8mm compr., sem ala membranácea

na margem da área de deiscência ............................................................. 5. Portulaca oleracea

2’. Caule ereto a prostrado. Pétalas 8-15 x 4-8mm. Pixídio pedicelado, 2-4mm, com ala

membranácea na margem da área de deiscência ................................ 6. Portulaca umbraticola

1’. Sépalas sem face abaxial carenada; tricomas abundantes a inconspícuos na axila das folhas

algumas vezes ocultando as folhas, as sépalas e os frutos.

3. Folhas sésseis, lâmina portando tricomas curtos, unicelulares, principalmente na face abaxial

e na margem. Sépalas com tricomas curtos na metade distal .......... 3. Portulaca hirsutissima

3’. Folhas pecioladas a subsésseis, lâmina glabra. Sépalas glabras

4. Caule semi-prostrado a prostrado. Tricomas axilares abundantes, chegando a ocultar as

folhas e/ou partes florais e frutos

5. Folhas semi-cilíndricas, face abaxial plana com pequena fenda e face adaxial convexa,

ápice acuminado. Pétalas 15-20 x10-20mm. Fruto séssil...............................................

 ......................................................................................... 7. Portulaca werdermannii

5’. Folhas com pecíolos 0,3-0,8mm, cilíndricas, face abaxial plana sem fenda, oblongas,

ápice obtuso a arredondado. Pétalas 5-7 x 2-3,5mm. Fruto pedicelado, pedicelo 1,5-

2mm ....................................................................................... 2. Portulaca halimoides

4’. Caule ereto. Tricomas axilares pouco abundantes, nunca chegando a cobrir as folhas e/

ou partes florais e frutos.

6. Folhas lanceolado-espatuladas; pecíolo (1-3mm). Fruto séssil; sementes 0,3-0,6mm

compr. ................................................................................. 4. Portulaca mucronata

6’. Folhas lineares; subsséseis; pecíolo 0,3-0,6mm. Fruto pedicelado; sementes 0,5-

0,8mm ....................................................................................... 1. Portulaca elatior
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1. Portulaca elatior Mart. ex Rohrb., Fl. Bras. 14(2): 302. t. 69. 1872.

Prancha 12I

Ervas 20-80cm alt.; caule ereto, ramificado desde a base, tricomas axilares ca. 5mm compr.,

esbranquiçados a amarelados. Folhas alternas; lâmina 10-25 x 0,5-1,0mm, linear-lanceolada, plana,

ápice obtuso a agudo, base arredondada, margem inteira sem bordo esbranquiçado, carnosa, glabras,

geralmente caducas; folhas involucrais 5-10 por inflorescência, lâmina 10-14 x 0,6-1,0mm, linear-

lanceolada; base arredondada, ápice obtuso a agudo, margem inteira sem bordo esbranquiçado,

glabras; pecíolo 1,5-2,0mm, achatado, castanho no material seco. Inflorescências 3-8 flores, com

uma flor abrindo por vez. Flores sésseis; sépalas 4-7mm, glabras, com algumas estrias avermelhadas,

dorso côncavo, ápices agudos; pétalas amarelas, brancas ou creme; obcordadas, 5-7 x 2-3,5mm,

ápice emarginado; estames 10-15, filetes 1-3mm, anteras 0,5-1,0mm; estilete 2-4,5mm, ramos

estigmáticos 4-8. Frutos pixídios 3,5-5mm; sésseis, opérculo hemisférico 1-2mm; sementes 15-25

por fruto, negras, 0,5-0,8mm.

Portulaca elatior caracteriza-se principalmente pelo hábito ereto, pouco comum em

Portulaca, podendo apresentar indivíduos entre 20 e 80cm de altura e também pela forma linear

das folhas, caráter já citado por Rohrbach (1872) como importante para diferenciar esta espécie de

todas as outras descritas para o Brasil.

Ocorrem desde as Antilhas até o Brasil, no qual está presente no Piauí, Paraíba, Pernambuco,

Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37’24"S, 41º00’03"W, 855m,

10/VII/2000, fl., fr., Oliveira et al. 71 (HUEFS); 11º28’18"S,  41º22’11"W,22’11’’W, 855m, 09/

III/2003, fl., fr., França et al. 4789 (HUEFS).

2. Portulaca halimoides L. Sp. Pl. 1: 639. 1762.

Ervas 5-20cm; caule semi-prostrado a prostrado, muito ramificado desde a base, tricomas

axilares 6-8mm, esbranquiçados. Folhas alternas; lâmina 4-8 x 1-1,5mm, linear a oblonga-lanceolada,

cilíndrica, ápice obtuso a arredondado, base arredondada, margem inteira com pequeno bordo

esbranquiçado, carnosa, glabra, persistente, eventualmente caduca; folhas involucrais 4-8 por

inflorescência, lâmina 4-8 x 0,5-1,0mm, linear a oblonga; base arredondada, ápice obtuso a

arredondado, margem inteira com pequeno bordo esbranquiçado, glabras; pecíolo 0,3-0,8mm,

cilíndrico. Inflorescências 2-6 flores, com uma flor abrindo por vez. Flores pediceladas; sépalas 2-

3mm, glabras, dorso côncavo, ápices agudos; pétalas brancas, amarelas ou rosa-clara; obcordadas,
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5-7 x 2-3,5mm, ápice emarginado; estames 6-12, filetes 1,5-2mm, anteras 0,05-0,1mm; estilete 1-

3mm, ramos estigmáticos 3-5. Frutos pixídios 2-3mm; pedicelados, pedicelo 1,5-2mm, opérculo

cônico 1-1,5mm; sementes 8-15 por fruto, negras, 0,4-0,5mm.

Portulaca halimoides L. é caracterizada principalmente pelo fruto que apresenta pedicelo

bastante desenvolvido (1-1,5mm), o que é pouco comum em outras espécies de Portulaca. Além

disso, a semente possui um tamanho reduzido nunca chegando a 1,0mm de comprimento (COELHO

& GIULIETTI, 2006).

Ocorre em todo o continente americano desde os Estados Unidos até o Brasil, no qual está

presente em Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,

Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito

Santo e Rio de Janeiro (PAES COELHO, 2009; COELHO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37’24"S,  41º00’03"W, 855m,

10/VII/2000, fl., fr., Oliveira  et al. 73 (HUEFS); 11º29’00"S, 41º59’00"W, 829m, 05/V/2007, fl., fr.,

Freitas 18 (HUEFS); 11º15’28"S, 41º09’40"W, 690m, 05/V/2007, fl., fr., Gonçalves 169 (HUEFS).

3. Portulaca hirsutissima Cambess., Fl. Bras. mer. 2: 191, t. 114. 1829.

Ervas 10-40cm; caule prostrado ou raramente ereto, pouco ramificado, tricomas axilares

10-12mm, esbranquiçados. Folhas alternas; lâmina 5-15 x 1-2,5mm, oblonga-linear, plana, ápice

agudo a acuminado, base arredondada, margem inteira, face superior e inferior do limbo e margem

com tricomas curtos, glandulares, unicelulares e tectores filamentosos sendo geralmente caducos

nas folhas mais velhas; folhas involucrais 5-10 por inflorescência, lâmina 5-15 x 1-2,5mm, oblongo-

lineares; base arredondada, ápice agudo a acuminado, margem inteira com tricomas curtos

unicelulares. Inflorescências 1-3 flores, com uma flor abrindo por vez. Flores sésseis; sépalas 5-

7mm, com tricomas curtos unicelulares na margem e na face inferior, dorso côncavo, ápices agudos;

pétalas amarelas ou magentas; obcordadas, 12-15 x 10-12mm, ápice emarginado; estames 15-40,

filetes 3-5mm, anteras 1mm; estilete 2-4,5mm, ramos estigmáticos 4-7. Frutos pixídio 2-4mm;

sésseis, opérculo cônico 1-2mm; sementes 10-15 por fruto, negras, 0,5-0,6mm.

É facilmente reconhecível por apresentar tricomas unicelulares principalmente na face abaxial

e margem das folhas. Em campo, e mesmo no material de herbário esta espécie pode ser confundida

com P. werdermanni sendo a principal diferença entre elas a presença de tricomas nas folhas e

flores menores em P. hirsutissima. Legrand (1962) cita a espécie como sendo exclusiva do Brasil,

ocorrendo da Bahia até Minas Gerais e Rio de Janeiro.
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Ocorre na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro (COELHO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º27´00"S,  40º55’00"W, 880m,

03/XII/2002, fl., fr., Rapini 954 (HUEFS); 11º34’55"S,  41º06’00"W, 1000m, 28/VI/1996, fl., fr.,

Hind 3129 (HUEFS); 11º35’30"S, 41º12’28"W, 1265m, 09/VII/2000, fl., fr., França 3452 (HUEFS);

11º 15’31"S, 41º 05’03"W, 716m, 06/V/2007, fl., fr., Gonçalves et al. 203 (HUEFS); 11º15’29"S,

41º05’42"W, 726m, 14/IV/2007, fl., fr., Melo 4714 (HUEFS).

4. Portulaca mucronata Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 2. 1822.

Ervas 10-25cm alt.; caule ereto, verde ou algumas vezes avermelhado; pouco ramificado,

tricomas axilares 4-6mm, esbranquiçados. Folhas alternas; lâmina 15-20 x 4-8mm, lanceolada,

plana, ápice agudo, base arredondada, margem inteira sem bordo esbranquiçado, glabras, algumas

vezes caducas; folhas involucrais 4-8 por inflorescência, lâmina 15-20 x 4-8mm, lanceoladas; base

arredondada, ápice agudo, margem inteira sem bordo esbranquiçado. Inflorescências 2-5 flores,

com uma flor abrindo por vez. Flores sésseis; sépalas 6-8 x 4-6mm, glabras, dorso côncavo, ápices

agudos; pétalas amarelas, rosas ou alaranjadas; obcordadas, 6-12 x 7-10mm, ápice emarginado;

estames 20-30, filetes 2-3mm, anteras 0,8-1mm; estilete 2,5-5mm, ramos estigmáticos 5-7. Frutos

pixídios 4-8mm; sésseis, opérculo hemisférico 2-3mm alt; sementes 15-35 por fruto, cinza escuro,

lisas, 0,6-0,8mm.

A espécie apresenta hábito ereto com caules que podem chegar até 30cm de altura, raízes

espessadas e pouca pilosidade na axila das folhas. Outra característica importante da espécie é a

ornamentação lisa das sementes.

Ocorre desde os estados do norte até o sul do Brasil, principalmente em locais arenosos do

interior ou em Restingas (COELHO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37´31"S, 40º59’38"W, 820m,

20/IV/2001, fl., fr., Melo 3355 (HUEFS); 11º31’36"S, 41º09’02"W, 1030m, 22/IV/2001, fl., fr.,

Melo 3446 (HUEFS); 11º15’29"S, 41º05’42"W, 726m, 14/IV/2007, fl., fr., Melo 4730 (HUEFS).

 5. Portulaca oleracea L. Sp. Pl.: 445. 1753.

Ervas 15-30cm alt.; caule prostrado, verde ou algumas vezes avermelhado; ramificação

dicotômica, tricomas axilares 1-2mm, esbranquiçados. Folhas alternas; lâmina 10-25 x 5-10mm,

oblanceolada a espatulada, plana, ápice arredondado a obtuso, base arredondada, margem inteira

sem bordo esbranquiçado, glabras; folhas involucrais 4-8 por inflorescência, lâmina 10-20 x 5-
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10mm, oblanceoladas a espatuladas; base arredondada, ápice arredondado, margem inteira sem

bordo esbranquiçado. Inflorescências 2-7 flores, com uma flor abrindo por vez. Flores sésseis;

sépalas 4-6mm, glabras, dorso carenado, ápice agudo a acuminado; pétalas amarelas, brancas ou

de cor rosa; obcordadas, 2-4 x 1,5-2,0mm, ápice agudo a acuminado; estames 8-15, filetes 1-

1,5mm, anteras 0,3-0,5mm; estilete 1-1,5mm, ramos estigmáticos 5-7. Frutos pixídios 4-8mm;

sésseis, opérculo cônico 2-3mm, sem ala membranácea na área de deiscência; sementes 20-30 por

fruto, negras, 0,5-0,8mm.

A espécie é caracterizada principalmente pela presença de sépalas carenadas no botão floral,

além da presença de tricomas axilares pouco evidentes, quase inconspícuos.

Ocorre em todos os estados brasileiros como planta cultivada. A espécie tem distribuição

subcosmopolita, podendo ser encontrada no mais variados tipos de vegetação, mas principalmente

em ambientes ruderais (COELHO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu,11º37´31"S,  40º59’38"W, 820m,

12/XII/2000, fl., fr., Oliveira 41 (HUEFS).

6. Portulaca umbraticola Kunth, Nov. Gen. Sp. Pl.6: 72. 1823.

Ervas 15-30cm alt.; caule semi-prostrado a ereto, muito ramificado, tricomas axilares 1,5mm,

esbranquiçados. Folhas alternas; lâmina 20-35 x 10-15mm, oblanceolada a espatulada, plana, ápice

arredondado a obtuso, base arredondada, margem inteira sem bordo esbranquiçado, glabras; folhas

involucrais 2-4 por inflorescência, lâmina 15-30 x 10-15mm, oblanceoladas a espatuladas; base

arredondada, ápice arredondado, margem inteira sem bordo esbranquiçado. Inflorescências 3-5

flores, com algumas vezes com duas flores abrindo ao mesmo tempo. Flores sésseis; sépalas 5-

8mm, glabras, dorso levemente carenado, ápice agudo; pétalas amarelas, brancas ou de cor rosa;

obcordadas, 8-15 x 2-4mm, ápice emarginado; estames 15-25, filetes 3-5mm, anteras 1-1,5mm;

estilete 2-6mm, ramos estigmáticos 5-8. Frutos pixídios 2-4mm; pedicelo ca. 0,5mm, opérculo

hemisférico 1,5-2mm, parte basal do pixídio com margem formada por expansão alada membranácea

0,5-1,0mm; sementes 18-30 por fruto, cinza-escuro, 0,6-0,8mm.

É uma espécie bem caracterizada pela presença de uma ala membranácea ao redor do fruto,

que chega algumas vezes a cobrir o opérculo. A espécie é muito confundida com P. oleracea,

porém uma análise detalhada permite observar características que podem perfeitamente distinguir

os dois táxons como a morfologia do botão floral e do fruto e o tamanho maior das flores em P.

umbraticola.
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Ocorre em todos os estados brasileiros exceto na região Norte, nos mais variados ambientes

como Caatinga, Cerrado, Campo Rupestre e Borda de Mata (COELHO, 2010). Frequentemente é

encontrada em ambientes ruderais, borda de caminho e como invasora de culturas (LORENZZI,

1982).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37’31"S, 40º 59’38"W, 820m,

10/X/2004, fl., fr., Oliveira 53 (HUEFS).

7. Portulaca werdermanii Poelln., Fedde Rep. Spec. Nov. Regni Veg. 33: 164. 1933.

Prancha 12J

Ervas 15-20cm; caule prostrado, ramificado, tricomas axilares 15-20mm, esbranquiçados.

Folhas alternas; lâmina 10-20 x 2-5mm, oblonga, subcilíndrica, ápice mucronado, base arredondada,

margem inteira com um acúmen esbranquiçado, glabras; folhas involucrais 5-10 por inflorescência,

lâmina 10-18 x 2-4mm, oblongas; base arredondada, ápice mucronado, margem inteira com um

acúmen esbranquiçado. Inflorescências 2-4 flores, com uma flor abrindo de cada vez. Flores

sésseis; sépalas 8-10mm, glabras, dorso côncavo, ápice acuminado; pétalas magentas, 1,5-2 x 1-

2cm, ápice emarginado; estames 20-35, filetes 6-9mm, anteras 1,5-2mm; estilete 2-4mm, ramos

estigmáticos 5-7. Frutos pixídios 3-5mm; sésseis, opérculo hemisférico 1-2mm; sementes 15-20

por fruto, negras, 0,5-0,7mm.

A espécie é caracterizada por apresentar folhas com ápice mucronado e partes florais bastante

desenvolvidas com corolas que chegam a atingir até 4,5cm de diâm. As folhas quando herborizadas

apresentam as margens esbranquiçadas. Apesar destas características marcantes, algumas vezes

esta espécie é confundida com P. hirsutissima, mas diferencia-se principalmente pelas folhas glabras

e flores menores (COELHO, 2010).

Espécie endêmica da Bahia ocorrendo na Chapada Diamantina. Morro do Chapéu é a

localidade-tipo da espécie (COELHO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º28’42"S, 41º05’09"W, 880m,

04/VIII/2001, fl., fr., Nonato 952 (HUEFS); 11º24’18"S, 41º09’19"W, 1100m, 30/VI/2002, fl., fr.,

Giulietti et al. 2173 (HUEFS); 11º26’17"S, 41º11’38"W, 29/VI/2007, 1056m, fl., fr.,  Melo 4820

(HUEFS); 11º33’00"S, 41º 09’00"W, 16/V/1986, 1000 m.,fl., fr., Noblick 4550 (HUEFS);

11º35’30"S, 41º 12’28"W, 09/VII/2000, 1265m, fl., fr., França 3450 (HUEFS); 11º 37’40"S, 41º

00’11"W, 12/IV/2001, 968m, fl., fr., Lemos 173 (HUEFS). 11º 37’36"S, 41º00’07"W, 01/V/1999,

880m, fl., fr., França 2776 (HUEFS); 11º 35’00"S, 14º 12’00"W, 30/V/1980, 1000m, fl., fr., Harley

22778 (HUEFS); 11º29’37"S, 41º19’35"W, 16/VI/2006, 960m, fl., fr., Moraes 231 (HUEFS).
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Chave de identificação para as espécies de Talinum

1. Pedúnculo cilíndrico; sépalas decíduas no fruto; estames 10-15 .......... 8. Talinum paniculatum

1'. Pedúnculo triangular; sépalas persistentes no fruto; estames 20-40 ....... 9. Talinum triangulare

8. Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 219.t.28.1791.

Ervas 10-100cm alt.; caule ereto, glabro, simples ou algumas vezes pouco ramificado.

Folhas alternas ou subopostas, mais concentradas na parte basal do caule; lâmina 30-120 x 15-

40mm, oboval ou oblanceolada, ápice agudo a arredondado, base cuneada, glabra, cimeiras dicasiais;

pecíolo ca. 10mm. Inflorescências paniculadas, pedúnculo cilíndrico 10-25cm; pedicelo ca. 2cm.

Flores com sépalas 2–3x1-2mm, decíduas, obovais; pétalas rosa ou branca; 3-5 x 2-3mm; estames

10-15; estilete ca. 1,5mm. Frutos cápsulas 3-5mm, globosas, amarelas, 3 valvar, cartáceas; sementes

marrom-escuras a negras, 0,8-1mm.

Talinum paniculatum é facilmente distinta de T. triangulare pela presença de pedúnculo

cilíndrico e inflorescência em tirsos paniculados. A espécie tem morfologia muito variável,

principalmente em relação ao porte, folhas e tipos de flores. Em relação ao porte, podem ocorrer

plantas bem pequenas com ca. 10cm de alt., até bem altas com ca. 1m de alt. Geralmente as plantas

mais altas ocorrem nos subosques de Matas úmidas ou secas (COELHO, 2010).

Ocorre no Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,

Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina,

Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º38’45"S,  41º16’13"W, 10/

VII/2007, 980m, fl., fr., Melo 5803 (HUEFS).

9. Talinum triangulare (Jacq.) Willd., Sp. Pl. 2(2): 862. 1799.

Prancha 12K

Ervas 15-60cm alt.; caule ereto, glabro, simples ou ramificado. Folhas alternas ou

subopostas; lâmina 20-100 x 20-40mm, oboval, ápice emarginado, base cuneada, pecíolo 1-1,5mm.

Inflorescências em cimeiras monocasiais, pedúnculo triangular 2-10cm, pedicelo ca. 1cm. Flores

róseas; sépalas 4-5 x 2-3mm, persistentes, obovais; pétalas 7-8 x 5-6mm; estames 20-40; estilete 1-

2mm. Frutos cápsulas 2-5mm comp. globosas, amarelas, frequentemente com pontos avermelhados,

deiscência valvar; sementes marrom-escuras a negras, 0,8-1mm.
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Talinum triangulare é distinguível de T. paniculatum principalmente pelo pedúnculo

triangular, mas pode também ser diferenciada pela presença de pontuações avermelhadas na base

do fruto e pela inflorescência que nesta espécie constitui uma cimeira monocasial, enquanto que

em T. paniculatum é uma cimeira dicasial.

Ocorre na Amazônia, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio

de Janeiro, São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso (COELHO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º35’30"S,  41º12’28"W, 27/

III/1996, 1100m, fl., fr., Giulietti et al. 2441 (ALCB) (COELHO, 2010).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COELHO, A.A.O.P. & GIULIETTI, A.M. 2006. Flora da Bahia: Portulacaceae. Sitientibus:

Série Ciências Biológicas 6 (3): 182-193.

COELHO, A.A. de O.P. 2010. Portulacaceae. In: FORZZA, R. C. et al. (orgs.). Lista de Espécies

da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://

floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB000198>. Acesso em: 31.05.2011.

LEGRAND, CA.D.1962. Las Especies Americanas de Portulaca.  An. del Mus. de Hist. Nat. de

Montevideo 7(3): 9-147.

LORENZZI, H. 1982. Portulacaceae. In: Plantas Daninhas do Brasil. São Paulo, Instituto

Plantarum de Estudos da Flora LTDA.

PAES COELHO, A.A.O. 2009. Portulacaceae. p. 321-316. In: ALVES et al. (eds.). Flora de

Mirandiba. Recife: Associação Plantas do Nordeste.

ROHRBACH, P. 1872. Portulacaceae.  In: C.F.P. Martius e A.G. Eichler (eds.) Flora Brasiliensis

14 (2): 293-306, Munique, Lipsiae.

LISTA DE EXSICATAS

França 2776 (7), 3450 (7), 3452 (3), 4789 (1). Freitas 18 (2). Giulietti et al. 217, 2441 (9). 3(7).

Gonçalves 203 (3), 169 (2). Harley 22778 (7). Hind 3129 (3). Lemos 173 (7). Melo  3355 (4),

3446 (4), 4714 (3), 4730 (4), 4820 (7), 5803 (8). Moraes 231 (7).  Noblick 4550 (7), Nonato 952

(7).  Oliveira  et al. 41 (5), 53 (6), 71 (1), 73 (2). Rapini 954 (3).

PORTULACACEAE



213

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

SALICACEAE

Ana Paula Lima do Couto

Chave de identificação para as espécies

1. Estilete profundamente tripartido. Folhas glabras, pecíolo pubescente .....................................

    .......................................................................................................... 4. Casearia luetzelburgii

1’. Estilete inteiro ou tripartido só no ápice

2. Estilete inconspícuo com 1 estigma

3. Folhas membranáceas ou cartáceas, face adaxial glabra, face abaxial pubescente. Flor com

ovário súpero ....................................................................................... 1 Casearia arborea

3’. Folhas coriáceas, glabras. Flor com ovário semi-ínfero, unilocular ................................

........................................................................................................... 3 Casearia javitensis

2’. Estilete 0,3cm com 1 estigma

4. Folhas com margem serreada. Fascículos 20-30 flores  ................ 5 Casearia sylvestris

4’. Folhas com margem inteira. Fascículos 4-10 flores  ............... 2. Casearia eichleiana

1. Casearia arborea (L.C.Rich.) Urb., Symb. Antill. 4(3): 421-422. 1910.

Árvores a arbustos; caule glabro, ramos pubescentes. Folhas simples, alternas; lâmina 1-

3 x 4-7cm, lanceolada, ápice agudo a atenuado, base aguda a cuneada, margem serreada, peninér-

via, membranácea, levemente discolor, face adaxial glabra, face abaxial pubescente; tricomas tec-

tores simples; pecíolo 0,2-0,3cm, indumento semelhante à lâmina foliar. Inflorescências fascículos

axilares 6-10 flores; pedicelo 0,1-0,3cm, pubescente, bráctea inconspícua amarronzada. Flores

monóclinas, monoclamídeas, cálice 5 sépalas livres 0,3cm, estames 10, livres, filetes glabros, lobos

do disco clavados, densamente velutinos no ápice e glabrescentes na base, soldados na base e

alternados com os filetes, antera rimosa; ovário 1-2mm, súpero, bilocular, placentação parietal,

estilete inconspícuo, estigma 1. Frutos 4-5mm, ovóides ou elipsóides, maduro vináceos, cálice

persistente; sementes não vistas.

Ocorre desde a Guatemala até a Bolívia e Brasil, nos estados de Amazonas, Roraima, Ron-
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dônia, Pará, Amapá, Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo,

Rio de Janeiro e São Paulo (MARQUETE & VAZ 2007; MARQUETE, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37’10"S,  41º10’29"W,

1250m, 15/III/1996, fl., Conceição et al. 2438 (HUEFS); 11º44’58"S,  41º03’19"W, 876m, 06/III/

1997, fl., Harley et al. 6089 (HUEFS).

2. Casearia eichleriana Sleumer, Fl. Neotrop. 22: 313. 1980.

Prancha 13A

Arbustos 1,5-3m, ramificado desde a base, casca esbranquiçada; ramos glabros. Folhas

simples, alternas; lâmina 2-5 x 1,5-2,5cm, oval ou elíptico-ovalada, ápice agudo ou acuminado,

base obtusa ou arredondada, margem inteira, peninérvia, membranácea, glabra; pecíolo 0,3-1cm,

glabro. Inflorescências axilares, fascículos 4-10 flores; pedicelo 0,1-0,2cm, glabro, bráctea amar-

ronzada. Flores monóclinas, monoclamídeas, cálice 5 sépalas brancas a branca amareladas, livres

0,1 cm, estames 10, livres, lobos do disco pubescentes na base, alternos ao filete, antera rimosa;

ovário súpero, unilocular, placentação parietal, estilete pubescente 0,3cm, estigma 1. Frutos 4-

5mm, cápsula ovóide ou oblonga, glabra, com cálice persistente; sementes não vistas.

Ocorre exclusivamente no Brasil, nos estados da Bahia, Pernambuco, Piauí e Minas Gerais,

em Cerrado e Caatinga (MARQUETE et al., 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º49’31"S,  41º12’28"W, 525m,

11/III/1996, fl., Conceição et al. 2253 (HUEFS); 11º37’41"S,  41º03’W, 920-949m, 29/I/2003, fl.,

França et al. 4065 (HUEFS); 11º34’32"S,  41º9’54"W, 1035m, 19/IV/2001, fl., Melo et al. 3293

(HUEFS); Fazenda Guariba, 30/VI/2007, fl., Melo et al. 4905 (HUEFS).

3. Casearia javitensis Kunth, Nov. Gen. Sp. Pl. 5: 366. 1823.

Prancha 13B

Árvores 4-10m alt.; ramos glabros ou pubescentes nos ápices, tricomas tectores simples.

Folhas simples, alternas; lâmina 12-22 x 3,5-5cm, lanceolada ou elíptico-lanceolada, ápice agudo

ou acuminado, base aguda ou obtusa, margem levemente serreada, peninérvia, cartácea ou coriá-

cea, concolor, glabra em ambas as faces; pecíolo 0,5-1cm, glabro ou pubérulo. Inflorescências

fascículos axilares 6-10 flores; pedicelos 5-8mm, pubescentes, com tricomas similares aos dos

ramos, brácteas amarronzadas. Flores monóclinas, monoclamídeas, cálice 5, sépalas livres, forte-

mente revolutas, estames 10, livres, filetes pubescentes, anteras rimosas; lobos do disco pubescen-
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tes, alternos aos estames; ovário semi-ínfero, unilocular, placentação parietal, estilete curto, estig-

ma tripartido no ápice.  Frutos 0,5-1cm, cápsula ovóide ou elipsóide, pubescente, vermelho escuro

ou vináceo, quando madura, cálice persistente fortemente revoluto; sementes não vistas.

Espécie muito semelhante a C. commersoniana distinguindo-se por apresentar o cálice com

lacínios fortemente revolutos. Ocorre na América Central e America do Sul, da Venezuela ao Sul da

Bolívia e no Brasil, em todas as regiões, exceto no Sul (ZMARZTY, 2007; MARQUETE et al., 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º37’10"S,  41º10’29"W,

1250m, 15/III/1996, fl., Stannard et al. PCD 2409 (HUEFS).

4. Casearia luetzelburgii Sleumer, Notizbl., Bot. Gart. Berlin-Dahlen 11: 955. 1934.

Arbustos ou arvoretas 2-5m; ramos glabros. Folhas simples, alternas; lâmina 1,5-2,5 x 3-

5,5cm, elípica, ápice e base obtusa, margem levemente serreada, peninérvia, glabro; pecíolo 0,1-

0,2cm, pubescente, com tricomas tectores simples. Inflorescências fascículos axilares 4-8 flores;

pedicelo 1,0cm, bráctea inconspícua amarronzada. Flores monóclinas, monoclamídeas, cálice 5

sépalas, livres 0,1cm, estames 10, livres, filetes glabros, anteras rimosas; lobos do disco pilosos no

ápice, intercalados com os filetes e adnados às sépalas; ovário súpero, unilocular, placentação

parietal, estiletes profundamente tripartidos, estigmas 3. Frutos não observados.

Ocorre no Brasil, nos estados de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Esta espécie ocorre

em áreas secas do nordeste brasileiro, em áreas de Floresta Estacional Semidecídual, no Sudoeste

e em Florestas Ombrófilas Densas (Mata Atlântica) (MARQUETE & VAZ, 2007; STEHMANN et

al.,  2009; MARQUETE et al., 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Buraco do Possidônio,

11º38’45"S, 41º16’14"W, 980m, 11/VII/2008, fl., Melo et al. 5814 (HUEFS); 11º38’45"S,

41º16’14"W, 970m, 18/IV/2008, fl., Melo et al. 2409 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Ibicoara, 12º27’56"S, 40º58’50"W, 28/XI/2003, fl.,

Melo et al. 3662 (HUEFS). Itatim, 12º43’S, 39º42’W, 31/VIII/1996, fl., França et al. 1778 (HU-

EFS).

5. Casearia sylvestris Sw., Fl. Ind. Occid. 2(1): 752-753. 1798.

Árvores a arbustos escandentes; ramos pubescentes, tricomas tectores simples. Folhas

simples, alternas; lâmina 0,5-3,5 x 1-7,5cm, lanceolada, ápice agudo a atenuado, cuneada, margem
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levemente serreada, peninérvia, membranácea, concolor, face adaxial e face abaxial pubescente nas

nervuras, tricomas similares aos do caule; pecíolo 0,2-0,6cm, pubescente. Inflorescências fascícu-

los axilares 20-30 flores; pedicelo 0,3cm, pubescente com tricomas similares aos do ramo, bráctea

inconspícua amarronzada. Flores monóclinas, monoclamídeas, cálice 5, sépalas vináceas, livres

0,1cm, estames 10, livres, filetes pubescentes, anteras rimosas; lobos do disco brancos, pubescen-

tes no ápice e glabrescentes na base, soldados na base e alternados com os filetes; ovário súpero,

unilocular, placentação parietal, estilete 0,3cm e estigma 1. Fruto não observado.

Esta espécie apresenta grande variação de tamanho, forma, consistência das folhas e pilosi-

dade dos ramos e das inflorescências (SLEUMER, 1980).

Ocorre no México, América Central e na maioria dos países da América do Sul (ZMARZTY,

2007). No Brasil ocorre em todos os estados (MARQUETE, 2001; MARQUETE et al. 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º26’24"S,  41º11’49"W,

1045m, 9/IX/2007, fl., Melo et al. 5104 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL, Bahia, Rio de Contas, 13º30’S, 41º52’W, 1400-1440m, 20/

IX/1999, fl., Nascimento et al. 261 (HUEFS).
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LISTA DE EXSICATAS

Conceição et al. 2253 (2), 2438 (1); França et al. 1778 (4); 4065 (2). Harley et al. 6089 (1). Melo

et al. 2409 (4); 3293 (2); 3662 (4); 4905 (2); 5104 (5); 5814 (3). Nascimento et al. 261 (5).

Stannard et al. PCD 2409 (3).

SAPOTACEAE

Carlos André Cirqueira Queiroz & Cláudia Elena Carneiro

Chave de identificação para as espécies

1. Ramos espinescentes; folhas opostas ............................................. 5. Sideroxylon obtusifolium

1’. Ramos inermes; folhas alternas

2. Inflorescência em ramos curtos axilares ............................................. 4. Pouteria ramiflora

2’. Inflorescência reduzida a fascículos axilares

3. Folhas coriáceas, margem revoluta, pubescentes, pilosidade em ambas as faces, geralmente

ferrugínea .................................................................................. 1. Pouteria andarahiensis

3’. Folhas cartáceas, margem não revoluta, geralmente glabrescentes, pilosidade somente na

face abaxial e não ferrugínea

4. Folhas oblanceoladas, estames inseridos na base do tubo da corola ............................

...................................................................................................... 2. Pouteria gardneri

4’. Folhas estreitamente elípticas, estames inseridos na metade do tubo da corola ..........

................................................................................................. 3. Pouteria gardneriana

1. Pouteria andarahiensis T.D. Penn., Fl. Neotrop. 52: 269-270, f. 59E-G. 1990.

Arbustos 2-4m alt.; caule glabrescente, latescente; ramos inermes. Folhas alternas dísticas

a fasciculadas; lâmina 3-6 x 2-3cm, obovada, ápice arredondado; base obtusa; margem inteira,

revoluta, coriácea, discolor, venação eucamptódroma; tricomas em ambas as faces; pecíolo 0,4-

0,6cm, pubescente. Inflorescências cimosas, reduzidas a fascículos axilares, 8-14 flores; pedicelo

pubescente 3-4mm. Flores díclinas, 2,0-3,0mm; cálice piloso 2,0mm, sépalas 5, lanceoladas, ápice

agudo ou obtuso; corola 2,5mm, tubo ca. 1,0mm, lobos 5, ápice arredondado, ciliados na margem;

estaminódios 4-5, 0,7mm; estames 4, inseridos na metade do tubo da corola; ovário ca. 0,6mm,
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pubescente, bilocular. Frutos 1,5 x 2,0cm, bagas, glabas,; sementes 0,8 x 1,0cm.

Esta espécie é endêmica da Bahia, ocorrendo em Campo Rupestre, na Caatinga, Cerrado e

Mata Atlântica (CARNEIRO & ALMEIDA JR., 2010). Encontrada com flores de setembro a

novembro e com frutos em outubro.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°22’36"S,  41°15’01"W, 13/

X/2006, fl., fr., Melo et al. 4522 (HUEFS); 11°26’18"S, 41°11’38"W, 7/IX/2007, fl., Rocha et al.

429 (HUEFS); 11°26’18"S, 41°11’38"W, 7/IX/2007, fl., Rocha et al. 437 (HUEFS); 11°26’18"S,

41°11’38"W, 7/IX/2007, fl., Rocha et al. 504 (HUEFS); 11°26’18"S, 41°11’38"W, 7/IX/2007, fl.,

Rocha et al. 646 (HUEFS); 11°26’18"S, 41°11’38"W, 7/IX/2007, fl., Rocha et al. 707 (HUEFS);

11°26’29"S, 41°01’39"W, 7/IX/2007, fl., Rocha et al. 5026 (HUEFS); 11°29’39"S, 41°10’16"W,

13/X/2006, fl., Melo et al. 4542 (HUEFS); 11°37’00"S 40°59’27"W, 15/XI/1999, fl., Melo et al.

3090 (HUEFS).

2. Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni, Candollea 9: 233. 1942.

Árvores 5-8m alt.; ramos glabrescentes, latescentes; inermes. Folhas alternas espiraladas;

lâmina 5-8 x 2,5-3cm, lanceolada a oblanceolada, ápice atenuado, base aguda, margem inteira,

cartácea, discolor, venação eucamptódroma, tricomas na face abaxial; pecíolo 0,5-1cm, pubescente.

Inflorescências cimosas, reduzidas a fascículos axilares, 1-4 flores, pedicelo pubescente, 0,6-2cm.

Flores monóclinas ou díclinas (pistilada), 2-3mm; cálice piloso ca. 2mm, sépalas 5, lanceoladas,

ápice agudo; corola 2-3mm, tubo 1-1,5mm, lobos 4, ápice arredondado, ciliados na margem;

estaminódios 4, ca. 0,2mm, estames 4, 0,5-1mm, inseridos na base do tubo da corola; ovário ca.

0,7mm, pubescente, 2-3-locular. Frutos não vistos.

Esta espécie caracteriza-se pelo pedicelo alongado até 2cm. Apresenta ampla distribuição na

América do Sul, ocorrendo em todas as regiões brasileiras com registros na Amazônia, Mata Atlântica

e Cerrado, sendo muito comum em Mata Ciliar (PENNINGTON, 1990).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°37’31"S,  40°59’34"W, 06/

V/2007, fl., Cardoso & Santos 2004 (HUEFS).

3. Pouteria gardneriana (A.DC.) Radlk., Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss.

München 12: 333. 1882.

Árvores 2,5-4m alt.; caule seríceo, latescente, ramos inermes. Folhas alternas espiraladas;

lâmina 9-13,5 x 2-2,5cm, estreitamente elíptica a estreitamente lanceolada, ápice agudo, base aguda,

margem inteira, cartácea, concolor, venação eucamptódroma, tricomas na face abaxial, pecíolo
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0,7-1,0cm, glabro. Inflorescências cimosas, reduzidas a fascículos axilares, 8-14 flores, pedicelo

3-4mm pubescente. Flores díclinas, ca. 3,5mm; cálice piloso 2mm, sépalas 4, lanceoladas, ápice

agudo; corola 2-3mm, tubo 2mm, lobos 4, ápice arredondado, ciliado na margem, estaminódios 4,

ciliados, ca. 1,5mm; estames 4, 1-2mm, inseridos na metade do tubo da corola; ovário ca. 0,9mm,

pubescente, 2-3-locular. Frutos 0,5 x 2,5cm, bagas, pubescentes; sementes ca. 0,5 x 0,5mm.

Esta espécie caracteriza-se pelas folhas estreitamente elípticas, cujo comprimento é cerca

de 4 vezes a sua largura. É encontrada na América do Sul, ocorrendo na Argentina, Paraguai,

Uruguai e Brasil. Neste último ocorre desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul, em Cerrado,

Caatinga e Mata Atlântica (CARNEIRO & ALMEIDA, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°00’46"S, 41°25’58"W, 10/

V/2003, fl., Queiroz et al. 7754 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Itatim, 12°43’04"S,  39°45’40"W, 03/VI/2005, fr.,

Silva et al. 75 (HUEFS).

4. Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk., Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss.

München 12: 333. 1882.

Árvores 2-5m alt; caule acinzentado, glabro, latescente, ramos inermes. Folhas alternas

dísticas; lâmina 6,5-8 x 3-4cm, ovada a elíptica, ápice agudo, base aguda, margem inteira, coriácea,

discolor, venação eucamptódroma; tricomas em ambas as faces; pecíolo 1-1,5cm, pubescente.

Inflorescências dispostas em ramos curtos axilares, pouco a densamente florida; pedicelo 3-5mm,

pubescente. Flores díclinas, 2-3mm; cálice piloso 2mm, sépala 4, lanceolada, ápice agudo; corola

2-3mm, tubo 1-2mm, lobos 4, ápice ovado, ciliados na margem; estaminódios 4-5, ca. 0,3mm;

estames 5, ca. 0,3mm, inseridos na metade do tubo da corola; ovário ca. 0,4mm, pubescente, 2-3-

locular. Frutos 1,6 x 3cm, bagas, pubescentes; sementes 1,5 x 0,5cm.

Esta espécie caracteriza-se pelas inflorescências dispostas em ramos curtos axilares apresentando

geralmente muitas flores. Ocorre na Bolívia, Colômbia, Peru e Brasil, sendo neste último presente na

Caatinga e no Cerrado das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Conhecida popularmente

como “louco” e “massaranduba” (PENNINGTON, 1990; CARNEIRO, 1997).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°06’05"S, 41°15’06"W, 02/

12/2006, fl., França et al. 5592 (HUEFS); 11°19’43"S, 41°07’39"W, 11/V/2003, fl., Queiroz et al.

7787 (HUEFS); 11°20’04"S, 41°14’40"W, 14/I/2006, fl., Melo et al. 4607 (HUEFS); 11°22’36"S,

41°15’01"W, 13/II/2006, fl., Melo et al. 4532 (HUEFS); 11°24’38"S, 41°13’14"W, 10/X/2007, fl.,

Melo et al. 5242 (HUEFS).
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Material adicional: BRASIL. Bahia, Rio de Contas, 13°30’56"S, 41°56’45"W, 4/X/2003,

fr., Serrão Neto et al. 28 (HUEFS).

5. Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. Penn., Fl. Neotrop. 52: 113. 1990.

Prancha 13C

Árvores ca. 3m alt.; caule glabrescente, ramos espinescentes, latescentes. Folhas opostas;

lâmina 1,5-2,5 x 1-1,5cm, oblanceolada, ápice obtuso, base atenuada, margem inteira, coriácea,

glabra, discolor, venação broquidódroma, ausência de tricomas; pecíolo ca. 0,5cm, pubescente.

Inflorescências cimosas, reduzidas a fascículos axilares, 8-20 flores, pedicelo 3,0-4,0mm,

pubescente. Flores monóclinas, 3,-4mm, branco-amareladas ou branco-esverdeadas; cálice 2-3mm,

sépalas 5, lanceoladas, ápice obtuso; corola 3-4mm, tubo 1-1,5mm, lobos 5, ápice agudo;

estaminódios 4-5, ca. 2mm; estames 5, ca. 3mm, inseridos no topo do tubo da corola; ovário ca.

1mm, pubescente, 4-5-locular. Frutos 0,8-1,2cm, subglobosos, glabros, atropurpureos quando

maduros; sementes não vistas.

Esta espécie caracteriza-se pela presença de espinhos nos ramos. Apesar de não ter sido

coletada em estádio reprodutivo na área de estudo, utilizou-se o material adicional para a descrição

das flores. Ocorre no norte da Venezuela, Equador central, norte do Peru, nordeste e leste do

Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, principalmente em áreas de Caatinga (PENNINGTON, 1990).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°26’14"S,  41°11’38"W, 12/

X/2007, est., Melo et al. 5191 (HUEFS); 11°26’18"S, 41°11’38"W, 07/IX/2007, est., Rocha et al.

531 (HUEFS); 11°26’18"S, 41°11’38"W, 07/IX/2007, est., Rocha et al. 628 (HUEFS); 11°30’39"S,

40°53’59"W, 30/IV/1999, est., França et al. 2742 (HUEFS).

Material adicional: BRASIL. Bahia, Castro Alves, 29/IV/1994, fl., Carvalho et al. 75

(HUEFS).
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TURNERACEAE

Isys Souza, Karoline Coutinho, Efigênia de Melo & Maria Mercedes Arbo

Chave de identificação para as espécies

1. Indumento com tricomas estrelados e simples, frequentemente com tricomas glandulares setiformes

com base alargada; flores pedunculadas, pedicelos desenvolvidos.

2. Flores rosadas

3. Inflorescências cimosas axilares 2-3-floras; flores aprox. 1,5cm ........ 2. Piriqueta dentata

3’. Flores solitárias

4. Flores grandes, 1,5-3cm, pedúnculo floral até 1cm; folhas com indumento denso ........

   ................................................................................................. 3. Piriqueta duarteana

4’. Flores pequenas, aprox. 1cm, pedúnculo floral comprido até 3cm; folhas com indumento

esparso. ............................................................................................ 7. Piriqueta viscosa

2’. Flores amarelas

5. Caule hirsuto, tricomas com braço central de 3mm, tricomas glandulares com base

alargada ausentes; flores dispostas em inflorescências racemosas terminais

................................................................................................. 5. Piriqueta racemosa

5’. Caule piloso, tricomas curtos, menos de 1mm e tricomas glandulares com base

alargada; flores dispostas em inflorescências cimosas, axilares

6. Face adaxial das folhas com tricomas glandulares com base alargada, tricomas

estrelados apenas nas nervuras; frutos quase lisos................... 4. Piriqueta flammea
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6’. Face adaxial das folhas com tricomas estrelados em toda lâmina; frutos granulosos

ou verrugosos

7. Folhas angustielípticas ou angustiovadas, até 1,6cm de largura, com tricomas

estrelados na face adaxial e estrelados na face abaxial; pecíolo com 1-5mm; frutos

granulosos com tricomas simples e estrelados ............... 1. Piriqueta asperifolia

7’. Folhas ovadas, com tricomas estrelados em ambas as faces; pecíolo com 9-

20mm; frutos verrugosos com tricomas estrelados e glandulares setiformes

.......................................................................................... 6. Piriqueta sidifolia

1’. Indumento com tricomas simples ou estrelados e glandulares (mais nunca com base alargada);

flores com pedúnculo floral livre ou soldado ao pecíolo (flores epifilas), as vezes subsésseis ou

sésseis, pedicelo geralmente ausente

8. Flores dispostas em inflorescências capitadas, axilares ou terminais. Caule com lenticelas

9. Indumento composto por tricomas estrelados diminutos ........... 9. Turnera blanchetiana

9’. Indumento composto por tricomas simples  ................................... 8. Turnera bahiensis

8’. Flores solitárias sésseis, subsésseis ou pedunculadas, as vezes as apicais agrupadas em racemos

foliosos ou bracteosos.  Caule com ou sem lenticelas

10. Pétalas brancas com base amarela. Folhas com estípulas persistentes, escuras, 1,5-3,5mm

................................................................................................... 10. Turnera calyptrocarpa

10’. Pétalas amarelas ou cremosas. Folhas com ou sem estípulas.

11. Flores axilares pedunculadas ou subsésseis, mais nunca epifilas. Nectários ausentes

ou presentes

12. Folhas com nectários na união de pecíolo e lâmina, tricomas estrelados, caule

com lenticelas ...................................................................... 11. Turnera cearensis

12’. Nectários foliares ausentes, tricomas tectores simples, caule sem lenticelas

13. Pedúnculo floral com 4-8mm; flores com 10-15mm; tricomas glandulares

capitados estipitados ........................................... 12. Turnera chamaedrifolia

13’. Pedúnculo floral com 0,3-1,5mm; flores com 4-10mm; tricomas glandulares

capitados sésseis ................................................................13. Turnera diffusa

TURNERACEAE



223

FLORA DE MORRO DO CHAPÉU v. I

11’. Flores epifilas, nectários foliares presentes

14. Flores pequenas, até 1cm compr., as apicais agrupadas em racemos axilares ou

terminais, folhas geralmente escuras quando secas ................................................

...................................................................................... 17. Turnera melochioides

14’. Flores grandes, com mais de 1cm, nunca agrupadas em racemos

15. Face adaxial das folhas com indumento presente principalmente nas nervuras

16. Folhas denteadas, sem tricomas glandulares. Fruto liso; sementes com

cálaza cônica ................................................... 16. Turnera luetzelburgii

16’. Folhas serreadas, com tricomas glandulares. Fruto granuloso; sementes

com cálaza proeminente e côncava ......................... 18. Turnera simulans

15’. Folhas com indumento presente em toda lâmina

17. Folhas com tricomas estrelados curtos, mais densos na face abaxial,

folhas as vezes um pouco discolores ............. 14. Turnera hermannioides

17’. Folhas com tricomas simples, fortemente discolores quando secas,

face abaxial tomentosa, esbranquiçada em folhas novas ............................

.......................................................................... 15. Turnera leptosperma

1. Piriqueta asperifolia Arbo, Fl. Neotrop. 67: 45-46. 1995.

Arbustos, 2,0m alt.; caule com tricomas estrelados e simples. Folhas alternas; lâmina 4-9,5

x 0,3-1,6cm, elíptica ou oval, base cuneada ou arredondada, ápice obtuso ou subagudo, margem

crenada a serreada, tricomas estrelados na face adaxial e na abaxial, pecíolo 0,1-0,5cm, indumento

semelhante ao limbo foliar. Inflorescências axilares, cimosas, 6-11-floras. Flores actinomorfas,

hermafroditas, heterostílicas; 5 sépalas, 7-8mm, tricomas simples e estrelados externamente; 5

pétalas, 8,5-9,5mm, amarelas, às vezes amarelo-alaranjadas, anteras amarelo alaranjadas, dorsifixas;

ovário piloso, estiletes-3 glabros; placentação parietal. Frutos 0,5-0,7cm, cápsulas globosas,

granulosas, tricomas simples ou estrelados externamente; semente curvada, calaza arredondada,

não proeminente, episperma reticulado, arilo unilateral.

Endêmica do Brasil, com registros apenas para Bahia, ocorrendo em áreas de Caatinga e

Cerrado (ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º38’S, 41º16’W, 1.030m,
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28/XI/1992, fl., fr., Arbo et al. 5361 (HUEFS);  1/VI/1980, fl., Harley et al. 22941 (CEPEC).

2. Piriqueta dentata Arbo, Fl. Neotrop. 67: 39-41. 1995.

Subarbustos a arbustos 0,5-1,0m alt.; caule com muitos tricomas estrelados com braço

central bastante pronunciado, tricomas estrelados diminutos e tricomas glandulares setiformes de

base inchada. Folhas alternas; lâmina 0,5-4,5 x 0,4-2,6cm, oval a elíptica, ápice cuneado a obtuso,

às vezes arredondado, base cuneada, margem crenada a serreada, tricomas estrelados em ambas as

faces, pecíolo 0,1-0,5cm, indumento semelhante ao do limbo foliar. Inflorescências cimosas, axilares,

1-3-floras, pedúnculos 1,5-2cm, brácteas diminutas. Flores 1,5cm, actinomorfas, hermafroditas,

heterostílicas; 5 sépalas, 1,2cm, tricomas estrelados externamente; 5 pétalas, 1,5-2cm rosada; corona

púrpura; anteras amarelas, dorsifixas; ovário piloso, estiletes-3 pilosos; placentação parietal. Frutos

0,4-0,7cm, cápsulas ovóides, tricomas estrelados externamente; semente curvada, calaza

arredondada, não proeminente, arilo unilateral, tão largo quanto à semente ou menor.

Exclusiva do Brasil, sendo considerada endêmica da Bahia, ocorrendo em áreas de Caatinga

e Cerrado (ARBO, 1995, ARBO, 2010). Até o momento só foi coletada em Morro do Chapeu.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º35’5"S,  41º12’10"W, 12/I/

2005, fl., fr., Conceição et al. 107 (HUEFS); 11º33’S, 41º09’W, 16/XI/1984, fl., Noblick 3496

(HUEFS); 11º33’7"S, 41º17’17"W, 1190m, 30/I/2003, fl., França et al. 4120 (HUEFS); 11º28’60"S,

41º16’55"W, 1073m, 29/IV/2006, fl., Moraes et al. 171 (HUEFS); 11º29’20"S, 41º20’2"W, 05/V/

2007, fl., fr., Freitas et al. 4 (HUEFS); 11º35’S, 41º13’W, 1050m, 28/XI/1992, fl., Arbo et al. 5417

(HUEFS); 28/XI/1992, Arbo et al. 5359 (HUEFS); 11º37’S, 40º59’W, 883m, 06/X/2007, fl., Queiroz

et al. 13282 (HUEFS); 11º29’47"S, 41º19’59"W, 930m, 05/V/2007, fl., fr., Rodrigues et al. 20

(HUEFS); 11º31’15"S, 41º15’31"W, 1085m, 02/V/1999, fl., França et al. 2837 (HUEFS);

11º28’52"S, 41º05’30"W, 525m, 11/III/1996, fl.,  Giulietti et al. 2267 (HUEFS); 25/X/2003, Guedes

et al. 10722 (ALCB); 3/IV/2004, Guedes et al. 10974 (ALCB). 16/X/1981, Hatschbach 44252

(MBM); 28/I/2005, Paula-Souza et al. 4870 e 4930 (ESA).

3. Piriqueta duarteana (Cambess.) Urb., Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 2: 66. 1883.

Prancha 13D

Subarbustos 0,5m alt.; caule com tricomas glandulares setiformes, tectores simples e

estrelados. Folhas alternas, indumento semelhante ao caule; lâmina 0,6-3,2 x 0,4-2,4cm, ovada,

ápice agudo a obtuso, base arredondada, margem crenada ou ligeiramente serreada, indumento
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denso, tricomas porreto em ambas as faces; pecíolo 0,1-1,0cm. Inflorescências reduzidas a flores

isoladas, axilares, pedúnculos 0,5-1cm, brácteas inconspícuas. Flores 1,5-3cm, actinomorfas,

hermafroditas, heterostílicas; 5 sépalas, 12mm, tricomas glandulares setiformes e estrelados

externamente; 5 pétalas, 18mm, rosadas e glabras; anteras amarelas, dorsifixas; ovário piloso,

estiletes-3 glabros; placentação parietal. Frutos 0,5-0,9cm, cápsulas tuberculadas, externamente

com tricomas estrelados e glandulares setiformes de base alargada frequentemente escura; sementes

com episperma reticulado, calaza arredondada, arilo unilateral, menor que a semente.

Espécie endêmica do Brasil, apresenta duas variedades. P. duarteana var. duarteana,

registradas para o Morro do Chapéu, Bahia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do

Norte, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.  P.

duarteana var. ulei Urb. ocorre em áreas de Caatinga arenosa na Bahia, Ceará e Pernambuco

(ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°37’51"S,  40°59’38"W,

897m. 18/XII/2010, fl., Melo et al. 8941 (HUEFS); 15/III/2008, fl., Guedes Guedes et al. 14189

(ALCB).

 4. Piriqueta flammea (Suess.) Arbo, Bonplandia 5(14): 121. 1981.

Arbustos ou sub-arbustos 0,3-0,4m alt.; caule com tricomas tectores simples e glandulares

setiformes. Folhas lâmina 0,6-2,6 x 0,4-1,5cm, oblonga, ápice arredondado, base cuneada, margem

crenada, face adaxial com tricomas glandulares setiformes e estrelados nas nervuras, face abaxial

com tricomas estrelados na lâmina; pecíolo 0,2-0,5cm, indumento semelhante ao caule.

Inflorescências cimosas, axilares, pedúnculos 1,5-2cm, pedicelos 0,51cm. Flores actinomorfas,

hermafroditas, heterostílicas; 5 sépalas, 1cm, tricomas glandulares e estrelados externamente; 5

pétalas, 1,5cm, amarelas, glabras; estiletes-3; placentação parietal. Frutos 0,3-0,5 x 0,2-0,4cm,

cápsulas subglobosas, com tricomas tectores simples e glandulares; sementes obovóides, tenuamente

reticuladas, calaza arredondada não proeminente, arilo unilateral menor que a semente.

Espécie endêmica da Bahia, ocorrendo em áreas de Campo Rupestre (ARBO, 1995a,b).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º26’08"S, 41º 11’34"W, 1/

VII/2007, fl., fr., Melo et al. 4941 (HUEFS); 11º26’24"S, 41º11’39"W, 1071m, 20/V/2007, fl., fr.,

Pastore et al. 2082 (HUEFS).
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5. Piriqueta racemosa (Jacq.) Sweet, Hort. Brit. 1: 154. 1826.

Prancha 13I

Ervas 0,4m alt.; caule com tricomas estrelados com braço central de 3mm. Folhas alternas;

lâmina 0,8-3,2 x 0,4-1,4cm, elíptica, ápice agudo, base arredondada ou cordada, margem crenada

ou serreada, muitos tricomas estrelados em ambas as faces, pecíolo 0,1-0,5cm, indumento semelhante

ao caule. Inflorescências terminais, racemosas, 2-4cm, brácteas 1mm, pedúnculos 2-3cm. Flores

5 sépalas, 0,5-0,7cm, tricomas estrelados na face externa; 5 pétalas, 0,7-1cm, amarelas, glabras;

anteras amarelas, dorsifixas; ovário piloso, estiletes-3 glabros; placentação parietal. Frutos 0,4-

1cm, cápsulas subglobosas, tricomas simples externamente; sementes fortemente curvadas, calaza

arredondada, episperma com os nodos do retículo proeminentes, cônicos, arilo unilateral, menor

que a semente.

Espécie nativa do Brasil, com registros para o Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia,

Alagoas e Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro (na região Sudeste). Ocorrendo em áreas

de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º34’12"S, 41º07’44"W, 950m,

05/IX/2010, fl., fr., Melo et al. 8497 (HUEFS).

6. Piriqueta sidifolia (Cambess.) Urb., Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 2: 61. 1883.

Arbustos ou sub-arbustos 0,4 a 0,5m alt.; caule com tricomas estrelados, simples e

glandulares setiformes. Folhas alternas; lâmina 1,5-3 x 0,5-1,5cm, geralmente ovada, ápice cuneado

a arredondado, base arredondada, margem crenada a serreada, tricomas estrelados em ambas as

faces; pecíolo 0,4-0,5cm, tricomas glandulares setiformes e estrelados. Inflorescências cimosas,

axilares, 3-10-floras, pedúnculos 7-15mm, pedicelos: 3-5mm. Flores actinomorfas, hermafroditas,

heterostílicas; 5 sépalas, 0,6-1cm, tricomas estrelados e glandulares setiformes externamente; 5

pétalas, 0,7-1,5cm, amarelas, corona amarelo mais intenso; ovário piloso, estiletes-3 glabros;

placentação parietal. Frutos 0,2-0,6 x 0,2-0,6cm, cápsulas globosas, verrugosas, tricomas simples

e glandulares setiformes externamente; sementes curvadas, calaza arredondada, não proeminente,

arilo unilateral, menor que a semente.

Especie endêmica do Brasil, apresentando duas variedades. P. sidifolia var. sidifolia ocorre

em Tocantins, Bahia, Goiás, Minas Gerais, em áreas de Cerrado. Em Morro do Chapéu se encontra

P. sidifolia var. multiflora Urb., com registros em Maranhão, Ceará, Piaui, Pernambuco,  Tocantins,

Bahia, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul (ARBO, 2010).
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Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º29’52"S,  41º19’52"W, 30/

I/2003, fl., fr., França 4110 (HUEFS); 11º29’52"S, 41º19’54"W, 943m, 02/V/2004, fl., fr., Ribeiro

27 (HUEFS); 3/IV/2004, fl., Guedes et al. 11067 (ALCB).

7. Piriqueta viscosa Griseb., Cat. Pl. Cub. 114. 1866.

Ervas ou subarbustos 0,3-0,5m alt; caule com tricomas simples e estrelados e muitos

tricomas glandulares setiformes. Folhas alternas; lâmina 0,6-3,2 x 0,4-2,4cm, elíptica ou ovada,

ápice geralmente agudo, base cuneada ou arredondada, margem serreada, tricomas glandulares

setiformes e estrelados esparsos em ambas as faces, pecíolo 0,1-0,8cm, indumento semelhante ao

caule. Inflorescências reduzidas a flores isoladas, axilares, pedicelos 2-3cm. Flores 1cm,

actinomorfas, hermafroditas, homostílicas; 5 sépalas, 4-6mm, tricomas glandulares setiformes e

alguns estrelados externamente; 5 pétalas, 7-8mm, rosadas, glabras; ovário piloso, estiletes-3 glabros;

placentação parietal. Frutos 0,3-0,7cm, cápsulas globosas, granulosas, externamente com tricomas

simples e glandulares setiformes; sementes com episperma reticulado, calaza arredondada, arilo

unilateral, menor que a semente.

Especie nativa do Brasil, com registros para os estados de Roraima, Pará, Maranhão, Piauí,

Ceará, Paraíba, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de

Janeiro. Ocorrendo em áreas de Floresta, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11º33’S, 41º09’W, 3/IV/2004, fl.,

Guedes et al. 10873 (ALCB).

8. Turnera bahiensis Urb., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 4: 134. 1907.

Prancha 13E

Arbustos 1-3m alt.; ramos pubescentes, com tricomas simples. Folhas alternas; lâmina

0,9-8,5 x 0,3-2,5cm, ovada ou elíptica, ápice agudo a cuneado, base aguda a arredondada, margem

serreada a crenada, tricomas simples em ambas as faces, pecíolo 0,3-0,6cm, indumento semelhante

ao limbo foliar; estípulas agudas, escuras, 1-2mm. Inflorescências capitadas, axilares ou terminais,

paucifloras, pedúnculos livres. Flores 0,5-1,5cm, actinomorfas, hermafroditas, heterostílicas,

sésseis; 5 sépalas, 0,5-1cm, tricomas simples externamente; 5 pétalas, 0,7-1,5cm, amarelas; filetes

com as margens soldadas à unha das pétalas na metade basal formando sacos nectaríferos, anteras

amareladas, dorsifixas; ovário piloso, estiletes-3 pilosos; placentação parietal. Frutos 0,7-0,8cm,

cápsulas globosas, granulosas, externamente com tricomas simples, envolvido com os restos

persistentes do perianto; sementes retas, estriado-reticuladas, calaza proeminente e cóncava,
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arilo amplo, lobulado, menor ou igual que a mesma.

Espécie com duas variedades. A variedade tipica, encontrada em Morro do Chapéu, endêmica

da Bahia, ocorre em áreas de Cerrado e Capoeira e T. bahiensis var. truncata Arbo tem registros na

Bahia e Ceará (ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°37’31"S,  40°59’38"W, 20/

IV/2001, fl., Melo et al. 3362 (HUEFS); 11º39’43"S, 40º52’13"W, 11/VII/2000, fl., fr., Carneiro-

Torres et al. 201 (ALCB, HUEFS);  26/VIII/1980, Bautista 349 (HRB);  11º52’S, 41º12’W, 880m,

31/III/1986, fl., Bautista & Sarmento 1058 (GUA, HRB, HUEFS, RB); 11º38’S, 41º16’W, 28/XI/

1992, Arbo et al. 5362 (HUEFS, SPF); 20/IV/2001, França & Silva 3362 (HUEFS);  11º37’9"S,

40º59’28"W, fl., 29/I/2003, França et al. 4049 (HUEFS); 27/IX/1978, Martinelli 5316 (RB).

9. Turnera blanchetiana Urb., Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 2: 130. 1883. 

Arbustos 0,5-2,5m alt.; caule com lenticelas, glabro em sua maior parte, tricomas estrelados

nas extremidades dos ramos. Folhas alternas; lâmina 0,7-5,3 x 0,4-3,0cm, ovada ou elíptica, ápice

agudo a obtuso, base cuneada a obtusa, margem denteada a serreada, tricomas estrelados em

ambas as faces e raros tricomas simples na face adaxial, pecíolo 0,2-0,6cm, indumento semelhante

ao caule; estípulas 1-2mm, agudas, escuras. Inflorescências capitadas, terminais, congestas,

pedúnculos 3-5mm. Flores 1-1,5cm, actinomorfas, hermafroditas, sésseis, heterostílicas; 5 sépalas,

1cm, tricomas tectores estrelados externamente; 5 pétalas, 1,5cm, amarelas; filetes pubescentes,

com as margens soldadas à unha das pétalas na metade basal formando sacos nectaríferos, anteras

amarelas, dorsifixas; ovário piloso, estiletes-3 pilosos; placentação parietal. Frutos 0,5-0,7cm,

cápsulas globosas, granulosas externamente, envolvidas com os restos do perianto persistente;

sementes obovóides, estriado-reticuladas, calaza proeminente deprimida no centro, arilo amplo,

lobulado, menor ou maior que a semente.

Espécie com duas variedades. A variedade típica, achada no Morro do Chapéu, é endêmica

do Brasil, com registros no Nordeste para o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,

Bahia e Norte de Minas Gerais ocorrendo em áreas de Caatinga e Mata Atlântica. T. blanchetiana

var. subspicata Urb. Encontra-se em Mato Grosso do Sul, Bolivia e Paraguai (ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°38’47"S,  41°16’11"W,

960m, 17/IV/2008, fl.,fr., Melo et al. 5500 (HUEFS); 11º38’47"S, 41º16’11"W, 960m, 17/IV/

2008, fl.,fr., Melo et al. 5520 (HUEFS).
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10. Turnera calyptrocarpa Urb., Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 2: 128. 1883.

Arbustos 0,3-0,8m alt.; caule com lenticelas, tricomas tectores simples curvados, e tricomas

glandulares capitados diminutos. Folhas alternas; lâmina 0,4-2,0 x 0,2-0,9cm, obovada a elíptica,

ápice obtuso a arredondado, base atenuada, margem serreada, tricomas tectores simples e tricomas

glandulares capitados sésseis, abundantes na face abaxial; pecíolo 0,1-0,4cm, indumento semelhante

ao caule; estípulas laciniadas, 1,5-3,5mm. Inflorescências reduzidas a flores, solitárias, axilares,

pedúnculos 1-3mm. Flores 0,5-0,7cm, actinomorfas, hermafroditas, heterostílicas, 5 sépalas, 0,5cm,

indumento semelhante ao caule externamente;  5 pétalas, 0,7cm, branca ou branco-amarelada,

fauce amarela, pétalas com tricomas tectores simples em ambas as faces na porção basal; filetes

pilosos na face dorsal, anteras amarelas, dorsifixas; ovário piloso, estiletes-3 pilosos; placentação

parietal. Frutos ca. 5mm, cápsulas globosas, granulosas, externamente envolvidas com os restos

persistentes do perianto; sementes obovóides, reticuladas, calaza não proeminente, arilo amplo,

envolvente, mais curto que a semente.

Endêmica do Brasil, ocorrendo no Piauí, Ceará, Paraiba, Pernambuco, Bahia, Sergipe, e

Minas Gerais, em áreas de Caatinga e Mata Atlântica (ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°38’S, 41°16’W, 21/XI/1992,

fl., Arbo et al. 5363 (HUEFS, SPF).

11. Turnera cearensis Urb., Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 2: 100. 1883.

Arbustos 1,5m alt.; caule com lenticelas, tricomas estrelados e simples no ápice dos ramos.

Folhas alternas; lâmina 1-5 x 0,4-2,5cm, ovada ou elíptica, ápice cuneado a arredondado, base

obtusa a arredondada, margem serreada a dentada, tricomas estrelados em ambas as faces; pecíolo

0,3-0,6cm; estípulas 1-3mm, agudas, escuras. Inflorescências reduzidas a flores solitárias, terminais e

subterminais, pedúnculos ca. 2mm. Flores 1,5-1,8cm, actinomorfas, hermafroditas, heterostílicas;

5 sépalas, 1,1-1,5cm, tricomas estrelados externamente; 5 pétalas, 1,5 - 1,8cm, amarelas, glabras;

filetes pilosos, com as margens soldadas à unha das pétalas no terço basal formando sacos

nectaríferos, estiletes-3, pilosos; placentação parietal. Frutos 0,5-0,8cm cápsulas globosas,

externamente granulosas, envolvidas pelos restos persistentes do perianto; sementes obovóides,

curvadas, estriado-reticuladas, calaza proeminente e côncava, arilo amplo, envolvente, lobulado,

igual ou menor que a semente.

Endêmica do Brasil, ocorrendo no Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas,

Sergipe e norte de Minas Gerais, nos biomas Caatinga e Mata Atlântica (ARBO, 2010).
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Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°40’59"S, 41°01’04"W, 780m,

17/XII/2005, fl., França et al. 5402 (HUEFS); 11º35’S, 41º13"W, 28/XI/1992, fl., Arbo et al. 5407

(HUEFS, SPF); Carvalho & Saunders 2837 (MBM).

12. Turnera chamaedrifolia Cambess. Fl. Bras. Merid. 2: 221. 1830.

Prancha 13F

Subarbustos 0,8m alt.; caule com tricomas simples e abundantes tricomas glandulares

estipitados. Folhas alternas; lâmina 0,4-1,5 x 0,2-0,6cm, ovada a elíptica, ápice agudo a cuneado,

base cuneada, margem serreada a dentada, indumento semelhante ao caule em ambas as faces;

pecíolo 0,1-0,3cm, indumento semelhante ao caule; estípulas ausentes. Inflorescências reduzidas

a flores solitárias, axilares, pedúnculos 4-8mm, livres. Flores 1-1,5cm, actinomorfas, hermafroditas,

longistílicas, brevistílicas e homostílicas; 5 sépalas, 0,6-1,3cm, indumento semelhante ao caule; 5

pétalas, 0,8-1,5cm, amarelo-creme, glabra, as vezes com a base roxa, rosada em flores murchas;

anteras amarelas, dorsifixas; ovário piloso, estiletes-3, glabros; placentação parietal. Frutos 0,4 x

0,4cm, cápsulas globosas, externamente granulosas, indumento semelhante ao caule; semente levemente

curvada, calaza arredondada, não proeminente, arilo unilateral, menor ou maior que a semente.

Endêmica do Brasil, ocorrendo no Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe,

Minas Gerais e Rio de Janeiro, em áreas de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°37’42"S,  41°0’2"W, 1/V/

2004, fl.,fr., Jesus et al. 16 (HUEFS); 26/VIII/1980, Bautista 366 (RB).

13. Turnera diffusa Willd. ex. Schult., Syst.Veg., 6: 679. 1820.

Prancha 13G

Arbustos 0,2-1,5m alt.; caule com tricomas tectores simples, e glandulares capitados, sésseis.

Folhas alternas; lâmina 0,3-1,5 x 0,2-0,7cm, obovada ou elíptica, ápice arredondado a cuneado,

base cuneada, margem crenada a serreada, tricomas tectores simples em ambas as faces, e tricomas

glandulares capitados sésseis na face abaxial; pecíolo 0,1-0,4cm, tricomas tectores simples; estípulas

0,5-1mm, agudas, escuras, pilosas. Inflorescências reduzidas a flores solitárias, axilares, pedúnculos

0,3-1,5mm, livres. Flores 5-6mm, actinomorfas, hermafroditas, heterostílicas; 5 sépalas, 0,5cm,

indumento semelhante ao limbo foliar externamente; 5 pétalas, 0,6cm, amarelas; anteras amarelas,

dorsifixas; ovário piloso, estiletes-3 pilosos; placentação parietal. Frutos 0,3 x 0,2cm, cápsulas

elipsóides, verrugosas, com tricomas tectores simples; sementes curvadas, reticuladas, calaza

arredondada, não proeminente, arilo unilateral, menor que a semente.
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A espécie é nativa no Brasil, com registros para o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,

Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, ocorrendo em áreas de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica

(ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°29’35"S,  41°19’44"W,

940m, 26/VIII/2006, est., Damascena et al. 85 (HUEFS); 11º30’S, 41º17’W, 1000m, 28/XI/1992,

fl., Arbo et al. 5354 (HUEFS, SPF); 05/III/1997, Lughadha et al. 6063 (HUEFS); 11º35’S, 41º13’W,

1100m,  28/XI/1992, fl., Arbo et al. 5401 (HUEFS, SPF); 1/VIII/1997, fl., Arbo et al. 7455 (CEPEC);

29/IV/2006, Moraes et al. 203 (HUEFS); 11º37’31"S, 40º59’34"W, 06/V/2007, fl., Cardoso &

Santos 2015 (HUEFS); 11º30’S, 41º36’W, 28/VIII/1981, fl., Arouck Ferreira 42 (HUEFS);

11º29’37"S, 41º19’45"W, 938m, 25/VIII/2006, est., Damascena et al. 56 (HUEFS); 11º31’44"S,

41º16’17"W, 1115m, 02/V/1999, fl., França et al. 2841 (HUEFS); 11/IX/1956, Pereira 2150 (RB);

20/II/2000, Cavalcanti & Andrade 650 (EAC); 14/I/1977, Hatschbach 39583 (MBM).

14. Turnera hermannioides Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 218. 1829.

Prancha 13H

Subarbustos 0,5m alt.; caule com tricomas simples e estrelados. Folhas alternas; lâmina

0,5-3 x 0,3-1,5cm, obovada a elíptica, ápice agudo o arredondado, base aguda, às vezes cuneada,

tricomas estrelados na lâmina e simples nas nervuras em ambas as faces e um par de nectários na

base; pecíolo 0,1-0,5cm, pubescente; estípulas miúdas, pubescentes. Inflorescências reduzidas a

flores solitárias, axilares, pedúnculos soldados ao pecíolo. Flores 1,5-2cm, epifilas, actinomorfas,

hermafroditas, heterostílicas; 5 sépalas, 0,8-1,2cm, tricomas simples e estrelados externamente; 5

pétalas, 1,6-2cm, amarelas, glabras; filetes com as margens soldadas à unha das pétalas no terço

basal formando sacos nectaríferos, anteras amarelas, basifixas; ovário piloso, estiletes-3 pilosos;

placentação parietal. Frutos 0,3-0,4cm, cápsulas globosas, granulosas, com tricomas simples;

semente delgada curvada, calaza voltada para a rafe com uma depressão no centro, arilo envolvendo

a semente, maior ou igual à mesma.

Endêmica do Brasil, ocorrendo em Tocantins, Piauí, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Goiás,

Minas Gerais e Espírito Santo, em áreas de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°37’51"S,  40°59’38"W,

897m. 18/XII/2010, fl., fr., Melo et al. 8943 (HUEFS); 28/XI/1980, fl., Furlan et al. 238 (MBM,

SPF); 17/V/1978, fl., Silva 539 (SP); 15/X/1991, Esteves & Lyra-Lemos 2522 (MAC, SPF); 26/

VIII/1980, Orlandi 274 (CEPEC, RB, UB).
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15. Turnera leptosperma Urb., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 4: 135. 1907.

Arbustos 0,2-0,5m alt.; caule com tricomas tectores simples. Folhas alternas; lâmina 0,6-

2,6 x 0,4-1,3cm, elíptica, ápice agudo a obtuso, ou arredondado, base atenuada, margem serreada

ou dentada, com tricomas tectores simples em ambas as faces e um par de nectários na base;

pecíolo 0,1-0,7cm, indumento semelhante ao limbo foliar; estípulas miúdas, ocultas no indumento.

Inflorescências reduzidas a flores isoladas, axilares, pedúnculos soldados ao pecíolo. Flores 1-

1,5cm, actinomorfas, hermafroditas, epifilas, heterostílicas; 5 sépalas, 0,5-1,3cm, indumento

semelhante ao limbo foliar externamente; 5 pétalas, 0,8-1,5cm, amarelas, esparsamente pubescentes

na base; filetes com as margens soldadas à unha das pétalas na metade basal formando sacos

nectaríferos; estiletes-3; placentação parietal. Frutos 0,2-0,4 x 0,3-0,4cm cápsulas globosas,

verrugosos, com tricomas tectores simples externamente; sementes curvadas, calaza proeminente,

côncava, episperma glabro, arilo unilateral, igual ou maior que a semente.

Endêmica do Brasil, com registros apenas para Bahia, ocorrendo em áreas de Caatinga e

Cerrado (ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°24’38"S,  41°13’14"W, 12/

X/2007, fl., fr., Melo & Marques da Silva 5247 (HUEFS); 11º28’60"S, 41º16’55"W, 1073m, 29/

IV/2006, fl., fr., Moraes et al. 165 (HUEFS).

16. Turnera luetzelburgii Sleumer, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 12: 70. 1934.

Subarbustos 0,15m alt.; caule com tricomas simples. Folhas alternas; lâmina 0,7-2,3 x

0,3-0,7cm, elíptica, ápice agudo, base atenuada, margem fortemente denteada às vezes serreada,

com poucos tricomas simples concentrados nas nervuras em ambas as faces, muitos tricomas simples

em toda face abaxial das folhas mais jovens e um par de nectários na base, pecíolo 0,1-0,6cm,

indumento semelhante ao caule; estípulas rudimentares. Inflorescências reduzidas a flores isoladas,

terminais, pedúnculos soldados ao pecíolo. Flores 1-1,5cm, actinomorfas, hermafroditas, epifilas,

nas extremidades dos ramos; 5 sépalas, 1cm, tricomas simples externamente; 5 pétalas, 1,5cm,

amarelo-ouro, glabras; estiletes-3; placentação parietal. Frutos 0,4 x 0,3cm, cápsulas sub-globosas

com tricomas simples externamente; sementes fortemente curvadas, calaza proeminente, cônica,

arilo unilateral, maior ou menor que a semente.

Espécie endêmica do Brasil, apresentando duas variedades: T. luetzelburgii Sleumer var.

luetzelburgii, com registros apenas para o município de Rio de Contas e Pico das Almas, Bahia e T.

luetzelburgii var. dubia Arbo, encontrada em Morro do Chapéu, com registros para a Bahia e
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Minas Gerais, em áreas de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°35’09"S,  41°12’28"W, 12/I/

2005, fl., fr., Conceição et al. 101 (HUEFS). 28/XI/1992, fl., Arbo et al. 5409 (SPF). 18/I/1997, fl.,

Arbo et al. 7456 (CEPEC).

17. Turnera melochioides Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 219. 1829.

Prancha 13J

Subarbustos 0,5-1m alt.; caule com tricomas simples. Folhas alternas; lâmina 1-3,5 x 0,3-

0,8cm, elíptica, ápice agudo, base atenuada, margem serreada, com tricomas simples em ambas as

faces, muitos tricomas simples em toda face abaxial das folhas mais jovens e um par de nectarios na

base, geralmente escuras, quando secas; pecíolo 0,1-0,5cm, indumento semelhante ao caule; estípulas

rudimentares. Inflorescências em racemos axilares e terminais, flores basais afastadas, apicais

agrupadas. Flores 0,5-1cm, actinomorfas, hermafroditas, epifilas; 5 sépalas, 0,5-0,7cm, tricomas

simples externamente; 5 pétalas, 0,5-0,9cm, amarelo-ouro, glabras; estiletes-3; placentação parietal.

Frutos 0,2-04, x 0,2-0,3cm, cápsulas sub-globosas, com tricomas simples externamente; sementes

curvadas, calaza as vezes um pouco proeminente, arredondada, ápice escuro, arilo unilateral,

geralmente menor que a semente.

Espécie nativa de Brasil, apresentando 4 variedades, uma delas endêmica de Goiás. Em

Morro do Chapéu foi achada T. melochioides var. melochioides, com registros para Brasil, Bolivia

e Paraguai, em Caatinga, Cerrado, Campo Rupestre e áreas antropizadas (ARBO, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°38’S, 41°02’W, 2/III/1977,

fl., fr., Harley et al. 19291 (IPA).

18. Turnera simulans Arbo, Bonplandia 5(14): 111. 1981. 

Arbustos 0,4-1,2m alt.; caule com tricomas simples. Folhas alternas; lâmina 0,5-2 x 0,2-

0,7cm, elíptica a ovada, ápice cuneado, base aguda a cuneada, margem serreada, com tricomas

glandulares simples em ambas as faces e um par de nectários na base, pecíolo 0,1-0,3cm, indumento

semelhante ao caule; estípulas miúdas, cônicas, avermelhadas, pubescentes. Inflorescências

reduzidas a flores isoladas, pedúnculos soldados ao pecíolo. Flores  1-1,6cm, actinomorfas,

hermafroditas, epifilas, heterostílicas; 5 sépalas, 1cm, muitos tricomas simples externamente; 5

pétalas, 1,6cm, amarelo-ouro ou amarelo claro, mais escura na base; filetes com as margens soldadas

à unha das pétalas no terço basal formando sacos nectaríferos, anteras amarelas, basifixas; ovário
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piloso, estiletes-3 pilosos; placentação parietal. Frutos 0,2-0,4 x 0,2-0,4cm, cápsulas globosas,

verrugoso, com tricomas simples externamente; sementes curvadas, calaza proeminente e côncava,

arilo unilateral, amplo, tão largo quanto a semente ou maior.

Endêmica do Brasil, com registro apenas para Bahia. Ocorre em Campos Rupestres e em

Cerrados de terras altas com extensos afloramentos rochosos de arenito com solo arenoso (ARBO,

2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, 11°26’08"S,  41°11’54"W; 28/

XI/1992, Arbo et al. 5377 (HUEFS, SPF); 11º26’24"S, 41º11’39"W, 1071m, fl., 25/V/2007, Pastore

et al. 2056 (HUEFS); 11º56’S, 41º7’W, 900m, fl., 5/XII/2002, Rapini et al. 979 (HUEFS); 1993,

Carvalho & Saunders 2841 (HUEFS, MBM); 11º26’8"S, 41º11’34"W, 1065m, fl., 01/VII/2007,

Melo et al. 4952 (HUEFS); 11º35’9"S, 41º12’28"W, 1267m, fl., fr., 12/I/2005, Conceição et al.

100 (HUEFS); 28/VIII/1980, Bautista 412 (HRB); 29/VI/1996, Bautista et al. 3194 (ALCB). 18/

II/1971, Irwin et al. 32480 (UB); 5/II/2003, Mello-Silva et al. 2150 (SPF); Pereira 10090 & Duarte

9180 (HB); 1/VI/1980, Harley et al. 22901 (CEPEC).
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VOCHYSIACEAE

Flávio França & Francislainy Pereira Azevedo

Chave de identificação para as espécies

1. Folhas 4 verticiladas ............................................................................. 4. Vochysia thyrsoidea

1’. Folhas opostas

2. Comprimento do limbo foliar maior que 1,5cm ................................. 3. Qualea cryptantha

2’. Comprimento do limbo foliar menor ou igual a 1,5cm

3. Ramos longos presentes, com mais de 10 pares de folhas; forma do limbo variando de

elíptico a lanceolado ......................................................................... 1. Callisthene hassleri

3’. Ramos longos ausentes, nunca com mais de 10 pares de folhas; forma do limbo elíptico a

obovado, nunca lanceolado ................................................................. 2. Callisthene minor

1. Callisthene hassleri Briq.,  Ann. Cons. Jard. Bot. Genève, 20: 382, 1919.

Arbustos 2-3,5m alt.; pares de folhas por râmulo 10-24, râmulo 3-22cm, pubescente. Folhas

opostas; lâmina 0,7-1,7 x 0,4-1cm, elíptica, oblonga, ovada ou lanceolada, ápice emarginado-

mucronado, agudo, arredondado, obtuso-mucronado, margem inteira, ciliada, levemente revoluta,

base arredondada ou aguda, glabra em ambas as faces, nervura marginal presente, pecíolo 0,5-

0,7mm; estípulas ovadas, não-glandulares, caducas, ca. 0,4mm, pubescentes. Inflorescências

cincinos unifloros, axilares, brácteas similares às folhas, bractéolas estreito triangulares, pubescentes;

pedicelos 2mm, pubescentes. Flores zigomorfas,  botão perolado, ápice agudo, 6-6,5mm, cálice
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com lobos desiguais, lobo maior navicular, 3,5-4mm, face adaxial serícea, margem ciliada,  face

abaxial setulosa, lobos menores ovados, ca. 0,5mm, face adaxial pubérula, margem ciliada, face

abaxial setulosa,  giba presente; pétala 1, cordiforme, amarela, 5-6mm, glabra; estame 1, antera 1-

1,5mm, glabra,  filete 2-3mm,  glabro;  estigma punctiforme,  estilete ca.  3-4mm,  glabro,  ovário

ca. 0,5mm,  glabro.  Frutos não vistos.

Espécie descrita para o charco paraguaio, mas com ocorrência no semiárido brasileiro apenas

na Bahia. No Brasil ocorre também no Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, em área de Cerrado.

Floresce em novembro (FRANÇA, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do chapéu, Parque Estadual de Morro do

Chapéu, 11º23’07"S, 41º14’04"W, 1110m, Rocha & Ferreira 254 (HUEFS).

2. Callisthene minor Mart., Nov. Gen.  Sp. Pl. 1: 126, pl. 76. 1824.

Arbustos 2-3m alt.; pares de folhas por râmulo 6-9, râmulo 3,5-5,5cm, setuloso. Folhas

opostas; lâmina 0,8-1,4 x 0,3-0,8cm, elíptica, ovada ou oblonga, ápice emarginado- mucronado,

arredondado ou agudo, margem inteira, ciliada, achatada, base arredondada ou cordada, face adaxial

subglabra, com indumento esparso na nervura principal, face abaxial glabra, nervura marginal

presente; pecíolo ca. 0,5mm, pubescente; estípulas ovadas, não-glandulares, persistentes, ca.1mm,

glabra em ambas as faces. Inflorescências não vistas. Fruto cápsulas ovais, 1-1,2cm,  glabras;

sementes não vistas.

Espécie muito comum nos Cerrados do Planalto Central brasileiro, ocorrendo na Bahia,

Goiás, Minas Gerais e São Paulo (FRANÇA, 2010). Fértil em setembro.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Parque Estadual de Morro do

Chapéu, 11º28’12"S, 41º13’56"W, 1097m, 8/IX/2006, fr., Rocha & Ferreira 145 (HUEFS).

 3. Qualea cryptantha (C.K. Spreng.) Warm., Fl. Bras. 13 (2): 53, t. 12, 1875.

Árvores ou arbustos 1,5-10m alt. Folhas opostas; lâmina 4-8,7 x 2-3,5cm, elíptica, ovada

ou oblonga, ápice arredondado, obtuso, às vezes levemente emarginado ou curto-acuminado ou

apiculado, margem inteira, glabra, levemente achatada ou ondulada, base arredondada ou cordada,

glabra em ambas as faces, às vezes com tricomas isolados na nervura abaxial, nervura marginal

ausente ou inconspícua; pecíolo 5-12mm; estípulas foliáceas e crateriformes, glandulares, persistentes,

ca. 0,7-1,5mm, glabras, ciliadas na margem. Inflorescências tirsos de cincinos, terminais ou axilares,

cincinos 1-3-floro, pedúnculos 0,6-2,5cm, glabros, hipopódio de primeira ordem inconspícuo,
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brácteas similares às folhas, bractéolas triangulares, seríceas, pedicelo ca. 2mm ou inconspícuo,

seríceo. Flores zigomorfas, botão não perolado, ápice arredondado, 5-6mm, cálice com lobos

desiguais, lobo maior navicular, 5-8mm, pubérulo tomentoso na face adaxial e ciliado nas margens,

lobos menores elípticos ou cordiformes, 5-6mm, pubérulo na face adaxial e margem ciliada, giba

presente, ca. 1mm, glabro; pétala 1, unguiculada, lilás, ca. 10mm, serícea no centro; estame 1,

antera ca. 2-3mm,  glabra,  filete ca. 2mm glabro; estigma capitado ou punctiforme,  estilete ca. 5-

6mm, glabro, ovário maduro ca. 2-5mm, seríceo. Frutos cápsulas ovais, ca.1,5-2cm, proximalmente

tomentoso, pubescente a glabrescente; sementes com núcleo semnífero ca. 4 x 1,5mm,  ala 2,5 x

2mm larg.,  glabra.

Esta espécie ocorre principalmente em áreas de Cerrado e em Mata Atlântica, mas têm sido

coletada esporadicamente em Restinga, Carrasco, Matas de Galeria e Matas Estacionais. No Brasil,

ocorre na Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina (FRANÇA, 2010).

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Ferro Doido, 11o37’09"S,

40o59’28"W, 790-830m, 29/I/2003, França et al. 4054 (HUEFS).

 4. Vochysia thyrsoidea Pohl, Pl. Bras. Icon. Descr. 2. 24, PL. 115, 1828.

Prancha 13K

Árvores 3-12m alt. Folhas 4-verticiladas, lâmina 3,8-8,3 x 4-6,4cm, elíptica, obovada ou

oblonga, ápice arredondado ou emarginado, margem inteira, glabra, revoluta, base cuneada ou

arredondada, face adaxial glabra, denso pubérulo na nervura principal, face abaxial setulosa,

indumento esparso no limbo e denso na nervura principal, nervura marginal inconspícua; pecíolo 3-

11,6mm; estípulas escamiformes, não-glandulares, persistentes, 0,5-1,7mm, face adaxial serícea,

face abaxial glabra. Inflorescências tirsos de cincinos, terminais, cincinos 1-3-floro, pedúnculos 1-

4,3cm, setuloso-seríceos, hipopódio de primeira ordem 5,4-13,1mm, seríceo; brácteas similares às

folhas; bractéolas triangulares, ca. 0,8mm, ciliadas na margem, pedicelo 2,3-18,6mm, com tricomas

isolados. Flores zigomorfas, botão não perolado, ápice agudo ou arredondado, 13-20mm; cálice

com lobos desiguais, lobo maior navicular, 13-14mm, glabro, lobos menores triangulares a

cordiformes, 1-2mm, margem ciliada, cálcar presente, 6,3-11,4mm, glabro, pétalas 3, pétalas

subiguas, espatulada, amarela, 9-10mm, glabras; estame 1, antera 12-13mm, borda esparso-setosa,

filete ca. 1mm compr.,  glabro; estigma punctiforme; estilete 11-12mm,  glabro,  ovário 1-2mm,

glabro.  Frutos 1,8-3,3cm, cápsulas subpiramidais, glabras; sementes não vistas.

Espécie essencialmente associada ao Cerrado. No Brasil, ocorre na Bahia, Ceará, Goiás,

Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo (FRANÇA, 2010).  Encontrada florida ao longo do
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ano, principalmente entre novembro e fevereiro.

Material examinado: BRASIL. Bahia, Morro do Chapéu, Morro das Pedras Duas Irmãs,

11o33’S, 41o17’W, 1155-1185m, 2/V/1999, França et al. 2846 (HUEFS).
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