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Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Acanthaceae, Anisacanthus, Aphelandra, Asystasia, Avicennia, Brillantaisia,
Chamaeranthemum, Clistax, Dicliptera, Dyschoriste, Elytraria, Encephalosphaera, Eranthemum, Fittonia, Graptophyllum,
Harpochilus, Hemigraphis, Herpetacanthus, Hygrophila, Hypoestes, Justicia, Kalbreyeriella, Lepidagathis, Megaskepasma,
Mendoncia, Nelsonia, Odontonema, Pachystachys, Peristrophe, Poikilacanthus, Pranceacanthus, Pseuderanthemum,
Pulchranthus, Ruellia, Sanchezia, Schaueria, Sebastianoschaueria, Stachyacanthus, Staurogyne, Stenandrium, Stenostephanus,
Suessenguthia, Thunbergia, Thyrsacanthus, Trichanthera.

COMO CITAR

Braz, D.M., Chagas, E.C.O., Fernandes, U.G., Costa-Lima, J.L., Zanatta, M.R.V., Kameyama, C., Côrtes, A.L.A., Indriunas,
A., Silva, F.A., Monteiro, F.K.S., Azevedo, I.H.F., Zuntini, A.R., Rodrigues, M.C., Paglia, I., Souza, V.C., Pioner, N.C., Melo,
J.I.M., Gil, A.S.B., Ezcurra, C., Pessoa, C.S., Hirao, Y.V., Fernando, E.M.P. 2020. Acanthaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB33.

DESCRIÇÃO

Ervas perenes, eretas ou rasteiras, subarbustos ou arbustos, eretos ou decumbentes, às vezes escandentes, raramente arborescentes
ou árvores propriamente ditas, raramente armadas, comumente com cistólitos visíveis como pequenas linhas esbranquiçadas
nas partes vegetativas; plantas podendo apresentar pilosidade variada (glandulosa ou não-glandulosa) nas diferentes partes
vegetativas e reprodutivas. Folhas simples, inteiras, raramente pinatipartidas e/ou com dentes espinecentes, opostas, raramente em
rosetas ou 3-verticiladas, em geral pecioladas, frequentemente com cistólitos. Inflorescências axilares ou terminais, comumente
tirsos, racemos ou espigas de flores solitárias ou cimas, às vezes agrupadas em inflorescências de ordem maior, comumente
paniculiformes, ou cimas contraidas axilares, ás vezes glomeruliformes, raramente flores isoladas axilares, frequentemente
com brácteas na base e/ou ao longo da inflorescência, ás vezes conspícuas, em geral cada flor 1-bracteada e 2-bracteolada,
brácteas comumente conspícuas, as vezes imbricadas, raramente ausentes, bractéolas geralmente menores, às vezes conspícuas
e encobrindo o botão floral. Flores perfeitas, pentâmeras, zigomorfas, raramente subactinomorfas; cálice 5-lobado, as vezes
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4 lobado devido ao aborto do lobo posterior ou por concrescência, segmentos livres ou conatos, raramente anular, lobulado,
ou irregularmente multidentado; corola gamopétala, 5-mera, raramente 4-mera por concrescência, em geral com tubo basal
tipicamente estreito, a garganta frequentemente alargada e o limbo bilabiado, raramente com os 5 lobos regulares, com formas
variadas, frequentemente infundibuliforme, tubulosa, hipocrateriforme ou bilabiada (desde a garganta), colorações variadas,
comumente maculadas, lobos imbricados ou contorcidos no botão floral; androceu gamopétalo, geralmente nototríbico (com
deiscência voltada para o lábio inferior da corola), comumente conivente, estames férteis 4 e freqüentemente didínamos,
estaminódio 1 ou ausente, ou 2 estames férteis, estaminódios 2 ou ausentes, introrsos ou extrosos, estaminódios geralmente
filiformes, reduzidos; anteras bitecas e/ou monotecas, em geral deiscente longitudinalmente, ás vezes versáteis, conectivo às vezes
alargado, raramente rostrado, tecas paralelas, às vezes desiguias, superpostas, obliquas, raramente uma fortemetne reduzida ou
vestigial, comumente apendiculadas na base; disco nectarífero hipógino, anular ou lobulado, raramente obsoleto; ovário súpero,
2-locular; estilete simples, geralmente filiforme, ápice geralmente 2-lobado, um dos lobos frequentemente reduzido, raramente
vestigial; óvulos 2-12(-34) por lóculo, anátropos, placentação axial. Fruto cápsula alongada, bivalva, deiscênca explosiva,
comumente com retináculo (funículo expandido modificado em gancho), geralmente claviforme, com a base formando estipe
sólido, às vezes comprimida, raramente fusiforme, ovoide ou subcilíndrica, raramente fruto drupáceo, 1-locular por aborto.
Sementes geralmente lenticulares, as vezes subesféricas, superfície lisa, as vezes rugosa, verrucosa ou estriada, glabra ou com
tricomas higroscópicos por toda a superfície ou restritos a borda.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore, Erva, Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Aquática, Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Carrasco, Cerrado
(lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional
Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Manguezal,
Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Aquática, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Ilhas Oceânicas
Ocorrências confirmadas
Fernando de Noronha

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para os gêneros nativos e naturalizados de Acanthaceae
 
1. Fruto cápsula bivalva..................................................... 3

3

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

1. Fruto drupóide, falsamente unilocular por aborto............................. 2
 
2. Árvores de médio a grande porte; raízes pneumatóforo; inflorescência
paniculiforme; bractéolas subtriangulares, semelhantes aos segmentos
do cálice......................................................... Avicennia
2. Lianas ou trepadeiras volúveis; raízes subterrâneas; inflorescência
em fascículos axilares; bractéolas cobrindo o botão floral e
persistentes no fruto............................................. Mendoncia
 
3. Bractéolas cobrindo o botão floral, geralmente unidas na base;
cálice anular ou irregularmente multidentado ou multilobado;
cápsula com base seminal globosa e rostro apical alongado............ Thunbergia
3. Bractéolas ausentes ou não cobrindo o botão floral; cálice raramente anular;
cápsula com outras formas, nunca com base globosa e rostro apical alongado.... 4
 
4. Cápsula sem retináculo.................................................... 5
4. Cápsula com retináculo presente (funículo modificado em forma de gancho)..... 7
 
5. Cálice com 5 segmentos fortemente diferenciados, o posterior (superior) maior
em comprimento e largura, geralmente elíptico a ovado, 2 os anteriores
de tamanho intermediário, comumente lineares a lanceolados, e os
2 laterais menores, geralmente subulados, raramente laterais e
anteriores subiguais; estames 4, geralmente com conectivo dilatado
no ápice ........................................................Staurogyne
5. Cálice com 4 segmentos levemente diferenciados, às vezes um dos
segmentos com ápice bífido, estames 2, as vezes com o conectivo
levemente dilatado na base............................................... 6
 
6. Erva ereta; folhas dispostas em roseta; espiga axilar, com longo escapo
coberto de brácteas, às vezes ramificada no ápice; bractéolas presentes;
segmentos do cálice com ápice inteiro, barbado; anteras com conectivo
não dilatado; cápsula com pequeno estipe na base...................... Elytraria
6. Erva rasteira com ramos suberetos; folhas dispostas ao longo do caule;
espiga terminal nos ramos, séssil a curto-pedunculada, simples;
bractéolas ausentes; cálice com ápice do segmento anterior bífido,
glabro; anteras com conectivo levemente dilatado na base;
cápsula séssil ...................................................... Nelsonia
 
7. Cistólitos ausentes; androceu com 4 estames funcionais e anteras monotecas..... 8
7. Cistólitos presentes; androceu com 4 estames funcionais, com anteras
bitecas ou 2 bitecas e 2 monotecas, ou apenas 2 estames funcionais............. 10
 
8. Corola infundibuliforme, com limbo amplo, às vezes fortemente bilabiado;
estame inclusos, curtos, inseridos no ápice do tubo.................. Stenandrium
8. Corola bilabiada ou tubulosa (limbo curto), estames subexsertos a
exsertos, longos, inseridos na base ou no meio do tubo........................ 9
 
9. Folhas pinatipartidas, com espinhos no pecíolo e no ápice dos dentes da
margem foliar; bráctea com espinho no ápice; lábio superior da corola obtuso;
estames inseridos no meio do tubo da corola, estaminódio presente;
grãos de pólen divididos em numerosas regiões poligonais e
aperturas curtas colpiformes................................. Encephalosphaera
9. Folhas às vezes pinatipartidas, espinescentes; brácteas às vezes
espinescentes; lábio superior da corola comumente agudo;
estaminódio raramente presente; grãos de pólen geralmente
prolatos a perprolatos, exina raramente dividida em regiões
poligonais, tricolpado ............................................Aphelandra
 
10. Cálice com segmentos desiguais, o posterior (superior) maior em
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comprimento e largura, os 2 laterais mais estreitos, comumente mais
curtos e subulados, os anteriores em geral fusionados................ Lepidagathis
10. Cálice com segmentos iguais, subiguais, raramente em outros
padrões de diferenciação ................................................. 11
 
11. Androceu com 4 estames funcionais e anteras bitecas........................ 12
11. Androceu com 2 estames funcionais ou 4 estames funcionais com 2 anteras monotecas e 2
bitecas................................................................. 17
 
12. Anteras mucronadas a apendiculadas na base.............................. 13
12. Anteras múticas........................................................ 14
 
13. Ervas, raramente arbustos; inflorescência axilar; cálice 5-lobado, formando
tubo basal em ¼ a ½ do comprimento, região entre os lobos geralmente
hialina, não-avermelhados; corola vermelha, violácea, azulada, lilás,
roxa ou branca, até 3 cm compr., alguns lobos emarginados ........... Dyschoriste
13. Arbustos; inflorescência terminal; cálice com segmentos livres até
praticamente a base, vermelhos no ápice; corola rósea, 3,5–4,5 cm compr.,
todos os lobos emarginados ....................................... Suessenguthia
 
14. Inflorescência em cimas axilares contraídas; corola bilabiada.......... Hygrophila
14. Inflorescências variadas; corola infundibuliforme ou tubulosa,
lobos bilabiados ou não .................................................. 15
 
15. Cálice 4-mero; corola 4-mera, menor que o cálice na antese........ Stachyacanthus
15. Cálice 4-5 mero; corola 5-mera, geralmente maior que o cálice na antese....... 16
 
16. Árvores ou arbustos; cálice com segmentos fortemente imbricados na antese;
corola rígida, proximalmente vermelha, distalmente amarelada,
internamente vermelha; sementes 4, glabras,
envoltas por estrutura saculiforme................................ Trichanthera
16. Ervas perenes, subarbustos ou arbustos, eretos ou decumbentes, às vezes
escandentes, nunca árvores; cálice não-imbricado na antese; corola
raramente rígida e com outros padrões de coloração; sementes 4-28,
com tricomas higroscópicos sobre toda a superfície ou restritos à
borda, não envoltas.................................................. Ruellia
 
17. Corola com prefloração contorta, anteras mucronadas na base.......... Sanchezia
17. Corola com outros tipos de prefloração, anteras múticas ou mucronadas....... 18
 
18. Estames funcionais 4 com 2 anteras bitecas e duas monotecas................. 19
18. Estames funcionais 2 com anteras bitecas ou monotecas...................... 21
 
19. Corola bilabiada, anteras bitecas com tecas sobrepostas.......... Herpetachanthus
19. Corola hipocrateriforme ou tubulosa, tecas não sobrepostas.................. 20
 
20. Espigas secundifloras; corola vermelha, tubulosa;
estames subexsertos .......................................... Pranceacanthus
20. Espigas decussadas; corola branca, lilás ou arroxeada;
estames inclusos .......................................... Chamaeranthemum
 
21. Anteras monotecas..................................................... 22
21. Anteras bitecas......................................................... 24
 
22. Cálice 4-mero; corola formando um rostelo e cobrindo anteras
e estigma ..................................................... Kalbreyeriella
22. Cálice 5-mero; corola não formando rostelo, anteras e estigma livres........... 23
 
23. Subarbusto de até 1,5 m altura; inflorescência em racemo, com pedicelo
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(3-8 mm) entre a bráctea e bractéolas (unidas à raque) e a flor, às vezes
composto na base, formando um tirso, as vezes espiciforme;
androceu com estames exsertos, conectivo não-carinado .......... Stenostephanus
23. Erva de até 0,5 m de altura; inflorescência em espiga
(flores sésseis); estames subexsetos, conectivo carinado........ Sebastianoschaueria
 
24. Estaminódios presentes, geralmente filiformes............................. 25
24. Estaminódios ausentes (raramente rudimentar em Pachystachys).............. 29
 
25 Flores reunidas em fascículos axilares; brácteas da inflorescência
conspícuas (exceto em Pulchranthus); estames exsertos....................... 26
25. Flores não reunidas em fascículos, brácteas acompanhado as flores,
se presentes na inflorescência inconspícuas; estames inclusos................. 27
 
26. Caules hexangulares; inflorescência em fascículos axilares, comprimidos,
com uma ou mais flores subtendidas por 2-4 pares de brácteas conspícuas,
involucrais, os pares externos mais largos, sépalas hialinas.............. Dicliptera
26. Caules não hexagonais; inflorescências em espigas, racemos ou panículas
terminais, com flores em fascículos, brácteas ausentes ou muito reduzidas,
sépalas não-hialinas ............................................ Pulchranthus
 
27. Corola bilabiada; estames e estaminódios exsertos................... Brillantaisia
27. Corola hipocrateriforme ou tubulosa, lobos levemente bilabiados ou não;
estames e estaminódios inclusos........................................... 28
 
28. Corola tubulosa, vermelha....................................... Odontonema
28. Corola hipocrateriforme, branca, lilás ou arroxeada............ Pseuderanthemum
 
29. Bráctea inconspícua e 2 bractéolas conatas na base, envolvendo o botão
floral e parte da corola; cálice anular a cupular, breve, inteiro ou sinuoso a
dentado no ápice; anteras apendiculadas na base......................... Clistax
29. Bráctea raramente inconspícua, bractéolas nunca conatas e nunca envolvendo
o botão floral; cálice 4-5-mero, com segmentos desenvolvidos;
anteras apendiculadas ou não............................................. 30
 
30. Corola com lábio superior ruguloso, envolvendo parte do estilete; tecas
da antera comumente diferentes entre si e modificadas de várias formas,
geralmente superpostas e não paralelas ................................... 31
30. Corola não rugulosa no lábio superior, estilete totalmente livre; anteras
com tecas paralelas e iguais, raramente subiguais............................ 33
31. Brácteas e bractéolas conspícuas, largamente espatuladas ou obovadas,
ciliadas com tricomas glandulares, principalmente na
porção superior................................................Poikilacanthus
31. Brácteas e bractéolas conspícuas ou não, com outras formas, raramente
espatuladas, ciliadas ou não, tricomas não-glandulares.......................... 32
 
32. Corola profundamente bilabiada (mais de ¾ do comprimento total da
corola); tecas paralelas ou oblícuas, subiguais, base das tecas
levemente mucronadas........................................... Harpochilus
32. Corola bilabiada (menos de ¾ do comprimento total da corola);
tecas geralmente desiguais, superpostas, oblíquas, a inferior
frequentemente calcarada ou apiculada................................. Justicia
 
33. Brácteas inconspícuas................................................... 34
33. Brácteas conspícuas..................................................... 35
 
34. Cálice 3-5 segmentos desiguais; flores esternotríbicas (androceu com
deiscência voltada para o lábio superior da corola)................. Anisacanthus
34. Cálice 5 segmentos iguais; flores nototríbicas (androceu com deiscência
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voltada para o lábio inferior da corola)........................... Thyrsacanthus
 
35. Brácteas lineares ou raramente lanceoladas, com 0,5-22 mm de largura.. Schaueria
35. Brácteas elípticas, ovadas ou cuneadas, com mais de 6 mm de largura......... 36
 
36. Arbustos ou ervas eretas; folhas não maculadas; corola vermelha,
com mais de 3 cm de comprimento................................ Pachystachys
36. Ervas rasteiras; folhas maculadas ao longo das nervuras; corola branca,
com mais de2 cm de comprimento..................................... Fittonia
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Anisacanthus Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Anisacanthus, Anisacanthus pohlii, Anisacanthus trilobus.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Anisacanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível
em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15335.

DESCRIÇÃO

Arbusto densamente ramificado, apoiante. Ramos quadrangulares, estriados longitudinalmente. Folhas pecioladas; lâmina elíptica
ou oblonga. Inflorescência terminal do tipo racemo espiciforme (com dicásios laterais reduzidos a uma única flor) com flores
secundas ou lateral do tipo dicásio simples com 1(–2–3) flores. Fores com cálice de 3–5-partido; corola vermelha, 2-labiada, lábio
superior inteiro, lábio inferior 3-lobado, com os 2 lobos laterais voltados para cima na antese; estames 2, emergindo da corola
junto ao lábio superior (flores nototríbicas), anteras com 2 tecas paralelas; disco nectarífero anular, ovário ovoide, 2–4 óvulos por
lóculo, estigma 2-lobado. Cápsulas estipuladas, porção distal oval, rugosa externamente. Sementes 2–4, orbiculares.
Descrição baseada apenas nas duas espécies do Brasil, ainda com posição genérica inserta. Para descrição morfológica de
Anisacanthus s.s., veja o trabalho de Hagen (1941).

COMENTÁRIO

Como atualmente circunscrito, o gênero Anisacanthus Nees compreende cerca de 10 espécies que ocorrem em zonas áridas e
semiáridas da América: oito delas são restritas à América Central e do Norte, distribuídas especialmente no México (Hagen 1941),
e duas delas, ainda de posicionamento genérico inserto, restritas ao Brasil.
As espécies da América do Sul que foram tradicionalmente tratadas como Anisacanthus apareceram nos estudos de Daniel et
al. (2008), com base em dados moleculares, como pertencentes a um clado fora da linhagem principal Tetramerium, onde se
encontram as demais espécies de Anisacanthus. Diante disso, Côrtes et al. (2010), apoiados no estudo de Daniel et al. (2008),
propuseram o reestabelecimento do gênero Thyrsacanthus Moric. para melhor acomodar parte das espécies tratadas como
Anisacanthus da América do Sul. Exceção apenas para Anisacanthus pohlii Lindau — conhecida apenas do material típico — e A.
trilobus Lindau — com morfologia polínica congruente com a linhagem das Justicioide —, ambas não amostradas no estudo de
Daniel et al. (2008). Por estes motivos, estamos ainda tratando estas duas espécies do Brasil como Anisacanthus.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Carrasco, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)
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CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das espécies de Anisacanthus (Acanthaceae) ainda reconhecidas para o Brasil
1. Ramos hirsutos; inflorescências terminais; cálice 5-partido. Anisacanthus pohlii
1. Ramos glabrescentes; inflorescências laterais; cálice 3-partido. Aniscanthus trilobus

BIBLIOGRAFIA

Côrtes, A.L.A., Borges, R.L.B. & Rapini, A. 2010. Reinstatement of Thyrsacanthus Moric. (Acanthaceae) and taxonomic
novelties in the genus. Taxon 59(3): 965–972. <https://doi.org/10.1002/tax.593025>.
Daniel, T.F., McDade, L.A., Manktelow, M. & Kiel, C.A. 2008. The “Tetramerium Lineage” (Acanthaceae: Acanthoideae:
Justicieae): Delimitation and intra-lineage relationships based on cp and nrITS sequence data. Systematic Botany 33(2): 416–436.
<https://doi.org/10.1600/036364408784571581>.
Hagen, S.H. 1941. A revision of the North American species of the genus Anisacanthus. Annals of the Missouri Botanical Garden
28(4): 38–408. <https://doi.org/10.2307/2394360>.
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Anisacanthus pohlii Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: indumento dos ramo(s) hirsuto(s). Folha: indumento na(s) face(s) adaxial da lâmina(s) piloso(s). Inflorescência: eixo
das inflorescência(s) presente(s); posição das inflorescência(s) terminal(ais); posição flor(es) no eixo das da inflorescência(s)
secundiflora. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Anisacanthus pohlii Lindau é uma planta aparentemente escandente, que se distingue facilmente da outra espécie de Anisacanthus
reconhecida para o Brasil, i.e. A. trilobus Lindau, pelos ramos com indumento hirsuto (vs. glabrescentes), inflorescências
terminais (vs. laterais) e flores com cálice 5-partido (vs. 3-partido).

COMENTÁRIO

Anisacanthus pohlii Lindau é uma espécie conhecida, até então, apenas da coleção típica proveniente do estado de Goiás.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.B.E. Pohl, 1905, W, Goiás, Typus

BIBLIOGRAFIA

Lindau, G. 1897. Acanthacæ Americanæ et Asiaticæ. Novæ vel minus cognitæ. Bulletin de l'Herbier Boissier 5(8): 643–681.
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Anisacanthus trilobus Lindau
Tem como sinônimo
heterotípico Harpochilus trimerocalyx Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: indumento dos ramo(s) glabro(s) a(s) glabrescente(s). Folha: indumento na(s) face(s) adaxial da lâmina(s)
glabrescente(s) ou glabro(s). Inflorescência: eixo das inflorescência(s) ausente(s); posição das inflorescência(s) lateral(ais);
posição flor(es) no eixo das da inflorescência(s) oposta(s). Flor: cálice(s) 3 - lobado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

É facilmente reconhecida pelas inflorescências laterais reduzidas a 1–2 flores, corola fortemente 2-labiada e cálice com 3 dos 5
lobos fundidos (cálice 3-partido).

COMENTÁRIO

Anisacanthus trilobus Lindau ocorre ao longo das principais cadeias montanhosos sedimentares presentes no Nordeste do Brasil e
em suas adjacências, com registros ao longo da Cadeia do Espinhaço (Bahia e Minas Gerais), do Espigão Mestre (oeste da Bahia
e leste do Tocantins), da Chapada do Araripe (entre os estados do Piauí, Ceará e Pernambuco) e do Planalto da Ibiapaba (entre
os estados do Piauí e Ceará). Esta espécie vegeta, principalmente, em áreas de carrasco, mas também ocorre em campo rupestre,
cerrado s.l. e caatinga s.s.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Carrasco, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 21361, CEPEC, 25796, US, 2950613,  (US02869643), IPA, 49666,  (IPA0049666), UEC, 39258, 
(UEC004070), RB, 210132,  (RB00035272), NY,  (NY00484074), MO (MO1402394), K,  (K001046292), Bahia
D.R. Gonzaga & W.A. Campanharo, 1127, RB,  (RB01380392), Minas Gerais
F.C.A. Oliveira et al., 1500, IBGE,  (IBGE00070219), Tocantins
E.P. Heringer et al., 585, RB, 172347,  (RB00037284), SPF, 172347,  (SPF00073471), UB, 73471,  (UB0111095), US,
2636295,  (US02869650), IPA, 19468,  (IPA0019468), Pernambuco
M.A. Figueiredo, 116, EAC (EAC0017950), Ceará
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https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/us02869643_01
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/uec004070
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/uec004070
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/3/52/72/00035272.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/48/40/74/ny_00484074.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/10/46/29/2/k001046292.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/38/3/92/01380392.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/ibge/ibge/0/7/2/19/ibge00070219.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/3/72/84/00037284.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/spf/spf/0/7/34/71/spf00073471.dzi
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/spf00073471
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/us02869650_01
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/us02869650_01
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M.E. Alencar, 264, EAC (EAC0020725), EAC (EAC0019726), K,  (K001046297), US, 3316219,  (US02869638), Piauí

BIBLIOGRAFIA

Lindau, G. 1914. Acanthaceae. Pp. 192–200 in Pilger, R. (auct.), Plantae Uleanae novae vel minus cognitae. Notizblatt des
Königlichen botanischen Gartens und Museums zu Berlin 56(6): 181–212.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra R.Br.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aphelandra, Aphelandra acrensis, Aphelandra arborea, Aphelandra
aurantiaca, Aphelandra bahiensis, Aphelandra blanchetiana, Aphelandra bradeana, Aphelandra caput-medusae, Aphelandra
chamissoniana, Aphelandra claussenii, Aphelandra colorata, Aphelandra decorata, Aphelandra espirito-santensis, Aphelandra
gigantea, Aphelandra goodspeedii, Aphelandra grazielae, Aphelandra harleyi, Aphelandra hirta, Aphelandra hylaea, Aphelandra
hymenobracteata, Aphelandra ignea, Aphelandra jacobinioides, Aphelandra liboniana, Aphelandra longiflora, Aphelandra
macrostachya, Aphelandra margaritae, Aphelandra marginata, Aphelandra martiusii, Aphelandra maximiliana, Aphelandra
neesiana, Aphelandra nemoralis, Aphelandra nitida, Aphelandra nuda, Aphelandra obtusa, Aphelandra ornata, Aphelandra
paulensis, Aphelandra pepe-parodii, Aphelandra phrynioides, Aphelandra prismatica, Aphelandra pulcherrima, Aphelandra
rigida, Aphelandra schieferae, Aphelandra schottiana, Aphelandra squarrosa, Aphelandra stephanophysa, Aphelandra
straminea, Aphelandra variegata, Aphelandra wasshausenii.

COMO CITAR

Zanatta, M.R.V., Hirao, Y.V., Zuntini, A.R., Kameyama, C. 2020. Aphelandra in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio
de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4081.

Tem como sinônimo
heterotípico Amathea Raf.
heterotípico Cuenotia Rizzini
heterotípico Geissomeria Lindl.
heterotípico Hemisandra Scheidw.
heterotípico Hemitone Nees
heterotípico Hydromestus Scheidw.
heterotípico Lagochilium Nees
heterotípico Strobilorhachis Klotzsch
heterotípico Synandra Schrad.
heterotípico Xantheranthemum Lindau

DESCRIÇÃO

Ervas a arbustos. Folhas oposto-cruzadas; lâminas membranáceas a cartáceas; às vezes variegadas; geralmente elípticas a ovais,
margem inteira a ondulada, raramente lobada ou armada com espinhos, base geralmente decorrente, lâmina séssil ou peciolada;
camptódroma. Inflorescências simples ou compostas, com ramificações de até 4ª ordem, terminais ou axilares, formadas por
espigas, eventualmente subtendidas por um par de folhas diferenciadas; brácteas vistosas ou menores que as sépalas, geralmente
sésseis, opostas, verdes ou coloridas, do vermelho ao amarelo, algumas espécies variando do marrom ao roxo, margem inteira
ou serreada, ocasionalmente com ocelos próximos à margem, acródromas; bractéolas 2, pouco vistosas, raramente excedendo as
brácteas. Flores decussadas, vistosas, excedendo as brácteas; sépalas levemente desiguais, unidas na base; corolas bilabiadas,
tubulares, dilatadas ou não em direção a fauce, vermelhas a amarelas, algumas espécies variando de alvas a liláses, lábio superior
2-lobado, inferior 3-lobado; estames 4, epipétalos, anteras monotecas, tricomas alvos no ápice da antera e geralmente também
sobre seu dorso e sobre o filete, anteras unidas no ápice pelos tricomas, estaminódio ocasionalmente presente, sem antera,
localizado entre os dois estames posteriores; estigma infundibuliforme, inteiro, bífido ou raramente trífido, óvulos 2 por lóculo.
Cápsula deiscente; sementes 4, presença de retináculo, testa com diferentes ornamentações.

COMENTÁRIO

Plantas de grande interesse ornamental, as espécies do gênero Aphelandra são reconhecidas por suas brácteas e flores coloridas
e vistosas e folhas algumas vezes variegadas. A gama de cores e o longo comprimento de suas corolas tornam-nas atrativas para
polinizadores, como aves e morcegos, e as altas porcentagens de sacarose do néctar de suas flores é um importante recurso para
beija flores, que atuam como os principais polinizadores.
O nome Aphelandra é derivado do grego "apheles", liso e "andros", anteras. O gênero foi recentemente ampliado (incluindo
Geissomeria), com base em evidências moleculares e morfológicas. Aphelandra em sua atual circunscrição é um grupo complexo
e pouco estudado no Brasil.

Forma de Vida
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Arbusto, Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial),
Floresta Ombrófila Mista, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Pará, Roraima)
Nordeste (Bahia, Pernambuco, Piauí)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Brácteas com margem serreada …………………………….……………….………………………. 2
1. Brácteas de margem não serreada ...…………………………………….………………………. 23
2. Brácteas com ocelos ……………………….…………………………….……… Aphelandra hylaea
2. Bráctea sem ocelos ……………………………………………………………..………………….…. 3
3. Inflorescência composta, ramificada …………………………………..……. Aphelandra gigantea
3. Inflorescência simples, não ramificada, às vezes aparentemente composta,
com mais de uma espiga saindo da mesma gema ……......………………….………..……. 4
4. Brácteas predominantemente verdes ou esbranquiçadas, às vezes verdes
com o ápice arroxeado .……..................................................... 5
4. Brácteas coloridas, podendo ser amarelas, laranjas, vermelhas, arroxeadas, marrons .….... 15
5. Corola curto-bilabiada. Espírito Santo …………………...…….…………… Aphelandra grazielae
5. Corola bilabiada típica ………………………………………………….…………………….……….. 6
6. Corola branca, esbranquiçada ou lilás ...……………………………………………………….…… 7
6. Corola amarela, laranja ou vermelha ……………………………………………….…….…………… 8
7. Folhas espatuladas a lanceoladas, 3-8 cm comp., 0.9-2,4 cm larg., brácteas lanceoladas,
acuminadas, repandas-serreadas em direção à ponta, com cerca de cinco pares
de dentes ............................................... Aphelandra goodspeedii
7. Folhas elípticas, 5-10 cm comp., 2-3 cm larg., arredondadas no ápice, bráctes ovadas, agudas,
imbricadas, 17-20 mm comp., 4-5 mm larg., recurvadas no ápice, com 3-4 dentes na margem,
que é ciliada no ápice com tricomas recurvados ............... Aphelandra caput-medusae
8. Corola vermelha, um tanto glabra, ca. 1,3 cm comp., tubo mais curto que a garganta, l
obos subiguais, ovados, lobo superior levemente mais curto que o inferior,
estames inclusos ............................................. Aphelandra decorata
8. Corola amarela ou laranja …..………………………………...............……………………. 9
9. Brácteas verdes com ápice arroxeado .......................……. Aphelandra margaritae
9. Brácteas totalmente verdes ou esbranquiçadas ……………….……………………………………. 10
10. Brácteas obovadas .…………………………………………………………………………………. 11
10. Brácteas ovadas, lanceoladas ou oblongas ..…………………..…………….……………….…. 13
11. Brácteas obovadas com ápice cuspidado e mucronado ..……. Aphelandra espirito-santensis
11. Brácteas obovadas com ápice acuminado, mucronado ou não .……………………………….. 12
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12. Brácteas com ápice acuminado e mucronado …………….……………………. Aphelandra ignea
12. Brácteas com ápice acuminado não-mucronado …………….………. Aphelandra pepe-parodii
13. Brácteas ovadas com nervuras reticuladas ……………………….…………… Aphelandra ornata
13. Brácteas lanceoladas ou oblongas com nervuras não-reticuladas .…….…………………….… 14
14. Brácteas com ápice acuminado e mucronado, corola amarela .……… Aphelandra phrynioides
14. Brácteas com ápice acuminado não-mucronado, corola laranja ou
vermelha …..............................................… Aphelandra aurantiaca
15. Brácteas amarelas ou laranjas, às vezes com as bordas vináceas .……………………………. 16
15. Brácteas marrons, vermelhas, vináceas, arroxeadas, roxas ou rosas .…………………………. 18
16. Brácteas com ápice acuminado ou agudo ….………………….………….………………………. 17
16. Brácteas com ápice cuspidad………………………………….……… Aphelandra chamissoniana
17. Inflorescência em espiga subséssil …………….…………………….………… Aphelandra harleyi
17. Inflorescência em espiga pedunculada, pendúculo 2-5,5 cm comp. ……. Aphelandra nemoralis
18. Brácteas marrons ou vináceas com nervuras reticuladas …….……………… Aphelandra ornata
18. Brácteas vermelhas, arroxeadas, roxas ou rosas …………………………………………………. 19
19. Brácteas vermelhas ou rosas ………………………………………………………………………… 20
19. Brácteas roxas ou arroxeadas …………………………………………….…………………………. 21
20. Brácteas obovadas com ápice cuspidado. Espírito Santo …….…….… Aphelandra maximiliana
20. Brácteas lanceoladas ou ovadas com ápice acuminado. Rio de Janeiro..... Aphelandra rigida
21. Brácteas com ápice apiculado, não-mucronado. Bahia ………….….…… Aphelandra bahiensis
21. Brácteas com ápice obtuso ou acuminado, mucronado ou não ...……….…………………….. 22
22. Brácteas obovadas com ápice mucronado Rio de Janeiro …………..……. Aphelandra neesiana
22. Brácteas elípticas com ápice não-mucronado. Goiás …………….…..……… Aphelandra obtusa
23. Brácteas com ocelos …………………………………………………………….……………………. 24
23. Bráctea sem ocelos ……………………………………………………………………….…………. 25
24. Ocelos nítidos, solitários, em pares ou agrupados. Amazônia
….…….…….… Aphelandra macrostachya/Aphelandra pulcherrima/Aphelandra schieferae
24. Ocelos opacos, agrupados em áreas ovais alveoladas ca. 1,5 mm comp. e
1 mm larg. ………………………………….................…………… Aphelandra straminea
25. Inflorescência composta, ramificada ……………….…….……….……… Aphelandra schottiana
25. Inflorescência simples, não ramificada, às vezes aparentemente composta,
com mais de uma espiga saindo da mesma gema ……...............…..…………….…… 26
26. Corola curto-bilabiada ……………………………………………….....…………….………….. 27
26. Corola bilabiada típica …………………………………………………….…………………………. 29
27. Brácteas verdes com ápice agudo ou apiculado ……………….…….……………….......…. 28
27. Brácteas vináceas com ápice acuminado. Espírito Santo, Minas Gerais
.................................................….…… Aphelandra wasshausenii
28. Nervuras da margem das brácteas emitem ramificações ascendentes .. Aphelandra longiflora
28. Nervuras da margem das brácteas formam arcos pouco conspícuos
.................................................... Aphelandra hymenobracteata
29. Brácteas predominantemente verdes ..…………………………………………………………….. 30
29. Brácteas coloridas, podendo ser amarelas, laranjas, vermelhas, arroxeadas ou rosas ………. 35
30. Corola branca ou esbranquiçada. Acre ………………….………….………. Aphelandra acrensis
30. Corola amarela, laranja ou vermelha …………………………………………….…………………. 31
31. Brácteas com ápice mucronado …………………………………………….………………………. 32
31. Brácteas com ápice não-mucronado …………………………………………….…………………. 33
32. Brácteas com 20 mm comp. e 10 mm larg. ou maiores, conduplicadas, com nervuras
estriadas. Mata Atlântica ………………………………………………….… Aphelandra prismatica
32. Brácteas com 10 mm comp. e 9 mm larg., planas, com nervuras reticuladas no ápice.
 Acre ................................................... Aphelandra jacobinioides
33. Brácteas com ápice agudo ........................................ Aphelandra nitida
33. Brácteas com ápice acuminado .................................................. 34
34. Espigas subsésseis, 4-10 cm comp., flores congestas ............... Aphelandra marginata
34. Espigas pedunculadas, 20-30 cm comp., flores distantes, laxa ............. Aphelandra nuda
35. Brácteas com ápice cuspidado ………………………………………………….........……….. 36
35. Brácteas com ápice agudo ou obtuso, mucronado ou não ………..……………………………… 37
36. Brácteas imbricadas, coriáceas, oblongas a elípticas, 30 mm comp. e 10-12 mm larg.,
cuspidadas, na ponta um espinho de ca. 1 mm comp., glandular-punctadas,
ecarinadas, venação reticulada ................................. Aphelandra paulensis
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36. Brácteas obovadas, 35 mm comp. e 15 mm larg., cuspidadas-mucronuladas,
subcoriáceas, com cinco nervuras bem distintas na base e venação
reticulada no ápice ........................................... Aphelandra claussenii
37. Brácteas com ápice mucronado ……………………………………………...……………………. 38
37. Brácteas com ápice não mucronado ………………………….……………………………………. 39
38. Corola amarela, brácteas amarelo-alaranjadas, ovadas, ápice agudo.
Mata Atlântica .............……………………………………….…….. Aphelandra squarrosa
38. Corola vermelha-arroxeada, o limbo avermelhado, brácteas vermelhas,
obovadas, ápice obtuso. Amazônia ……………....…….…………………. Aphelandra martiusii
39. Corola 3,5-3,8 cm comp. Mata Atlântica …….……………….……………… Aphelandra colorata
39. Corola 4,5-7 cm comp. …………………………………………….….………………………………. 40
40. Folhas de coloração variegadas de cinza ou branco ................................. 41
40. Folhas de coloração não-variegada ………………………........…………………………….. 42
41. Folhas com a costa e as nervuras laterais geralmente cinza-prateado variegado.
Mata Atlântica ............................................ Aphelandra blanchetiana
41. Folhas com a costa e as nervuras laterais geralmente branco variegado.
Mata Atlântica ...........................................…… Aphelandra variegata
42. Bráctea com margem sub-hialina estreita, ca. 0,5 mm larg. ........... Aphelandra bradeana
42. Bráctea com margem não-hialina ………………….......………………………………………… 43
43. Brácteas laranjas ou amarelas, obovadas, ápice revoluto, subcoriáceas,
com cinco nervuras bem distintas na base e nervação reticulada
 no ápice. Mata Atlântica (Nordeste e Sudeste) ......................... Aphelandra hirta
43. Brácteas vermelhas com margens amarelas ou laranjas, elípticas a ovadas,
ápice obtuso a ligeiramente agudo, coriáceas, nervação reticulada.
Mata Atlântica (Sul) ........................................... Aphelandra liboniana

BIBLIOGRAFIA

Profice,S.R. (2003). Revisão taxonômica de Aphelandra R.Br. de corola curto-bilabiada, tese de doutorado, Rio de Janeiro: UFRJ/
Museu Nacional,2003.
Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib.Bot. 18: 157.
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Aphelandra acrensis Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 5 a 9 cm; formato elíptica(s);
ápice(s) acuminada(s); base cordada(s); margem(ns) inteira; indumento hirsuto(s). Inflorescência: posição terminal(ais);
ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número de espiga(s) 1; bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma
ovada(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s)
comprimento 4 mm; corola comprimento 2.8 cm; corola cor branca.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 9834, K (K000534437), Acre
A. Quinet, 2843, RB,  (RB00858107), Acre
L. Ferreira, 148, NY,  (NY00761894), Acre
D. Daly, 8625, NY,  (NY00472347), Acre

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975). The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib.Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aphelandra aurantiaca, Aphelandra aurantiaca var. aurantiaca.

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 5 a 9 cm; formato elíptica(s)/
oval(ais)/oblonga(s)/lanceolada(s); ápice(s) aguda(s)/acuminada(s)/obtusa(s); base decorrente(s)/cuneada(s); margem(ns) inteira/
ondulada(s); indumento glabro(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s)
séssil(eis); número de espiga(s) 1; bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma lanceolada(s)/oblonga(s); bráctea(s) ápice(s)
acuminado(s); bráctea(s) margem(ns) serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 10 mm; corola
comprimento 5 a 6 cm; corola cor laranja/vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hostmann, 167, P (P00719652), Typus
R. Spruce, 6214, K,  (K001032944)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl.

Figura 2: Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl.

Figura 3: Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Daniel, T. (1991). A revision of Aphelandra (Acanthaceae) in Mexico. Proceedings of the California Academy of Sciences 47:
235-274.Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib.Bot. 18: 157. 
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl.
var. aurantiaca
Tem como sinônimo
basiônimo Hemisandra aurantiaca Scheidweiler
heterotípico Aphelandra acutifolia Nees
heterotípico Aphelandra aurantiaca  var.  roezlii Van Houtte
heterotípico Aphelandra bullata H.Wendl.
heterotípico Aphelandra fascinator Linden
heterotípico Aphelandra glischrochlamys Leonard
heterotípico Aphelandra leiophylla Leonard
heterotípico Aphelandra nana Leonard
heterotípico Aphelandra paraensis Lindau
heterotípico Aphelandra phalacra Leonard
heterotípico Aphelandra puberula Leonard
heterotípico Aphelandra roezlei (Van Houtte) Carriére
heterotípico Aphelandra sciophila Mart. ex Nees
heterotípico Aphelandra simplex Lindau
heterotípico Aphelandra sneidernii Leonard
heterotípico Aphelandra uribei Leonard

DESCRIÇÃO

Leaf blades oblong-ovate to elliptic, 8-20 cm long and 2.5-12 cm wide, chartaceous, glabrous or essentially so, sometimes bearing
a few
minute white hairs on the veins, the margins entire or undulate, the upper surface nitid, obscurely and rather coarsely reticulate,
the
lower surface somewhat whitish, the reticulation obscure.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18: 157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra bahiensis (Nees) Wassh.
Tem como sinônimo
basiônimo Lagochilium bahiense Nees
heterotípico Aphelandra atrovirens N.E.Brown

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 8 a 9 cm; formato elíptica(s)/
oblonga(s)/lanceolada(s); ápice(s) aguda(s)/obtusa(s); base estreitada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s); indumento glabro(s)/
pubescente(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número
de espiga(s) 1; bráctea(s) cor roxa ou arroxeada; bráctea(s) forma oblonga(s)/elíptica(s); bráctea(s) ápice(s) apiculado(s);
bráctea(s) margem(ns) serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 7 mm; corola comprimento 2
cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.S. Blanchet, 2106, G, K,  (K000534448), P (P00719655), P (P00719656), P (P00719658), W,  (W18890121444), Bahia,
Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra bahiensis (Nees) Wassh.

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra blanchetiana (Nees) Hook.
Tem como sinônimo
basiônimo Strobilorhachis blanchetiana Nees
heterotípico Aphelandra amoena W.Bull
heterotípico Aphelandra clava Wawra
heterotípico Aphelandra porteana  var.  clava Wawra (Wawra)

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 21 a 32 cm; formato oval(ais)/
oblonga(s); ápice(s) aguda(s)/curto(s) acuminada(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira; indumento
glabro(s)/pubérulo(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis);
número de espiga(s) 1 a 3; bráctea(s) cor laranja/vermelha/rosa; bráctea(s) forma oblonga(s)/elíptica(s); bráctea(s) ápice(s)
agudo(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 25 mm; corola
comprimento 5 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 3240, NY,  (NY00484084), Bahia
Couto, D.R., 1807, VIES (VIES020957), Espírito Santo
S. C. de Sant'Ana, 783, NY,  (NY00566309), Bahia
A. Blanchet, 2086, P (P03579457), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra bradeana Rizzini
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 16 a 23 cm; formato oblonga(s)/
lanceolada(s); ápice(s) aguda(s)/curto(s) acuminada(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira; indumento
estrigoso(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número de
espiga(s) 1; bráctea(s) cor amarela; bráctea(s) forma lanceolada(s)/oblonga(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s); bráctea(s)
margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 20 a 23 mm; corola comprimento 4.5
a 5.5 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 18841, RB, 61758,  (RB00557485), RB, 61758,  (RB00533841), Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. )1990) Espécies de Aphelandra R.Br.(Acanthaceae) no estado do Rio de Janeiro: Morfologia foliar e das brácteas.
Rodriguésia 42/44:51-65.
Wasshausen, D.C.(1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra caput-medusae Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 5 a 10 cm; formato elíptica(s);
ápice(s) arredondado(s); base estreitada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s); indumento piloso(s). Inflorescência: posição
terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número de espiga(s) 1 a vários; bráctea(s) cor verde;
bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s); bráctea(s) margem(ns) serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s).
Flor: cálice(s) comprimento 6 a 8 mm; corola comprimento 0.7 cm; corola cor branca/lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

COMENTÁRIO

Se distingue de Aphelandra pepe-parodii principalmente pela cor da corola, que é lilás esbranquiçada em A. caput-medusae e
amarela em A. pepe-parodii.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 5499, HBG, Acre, Typus

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra chamissoniana Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aphelandra chamissoniana, Aphelandra chamissoniana var. chamissoniana,
Aphelandra chamissoniana var. paranaensis.

Tem como sinônimo
heterotípico Aphelandra punctata W.Bull

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) ausente(s) séssil(eis)/presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 15 a 18
cm; formato elíptica(s); ápice(s) acuminada(s); base decorrente(s)/cuneada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s); indumento
glabro(s). Inflorescência: posição terminal(ais)/axilar(es); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis);
número de espiga(s) 1; bráctea(s) cor amarela/laranja/roxa ou arroxeada; bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s) ápice(s)
cuspidado(s); bráctea(s) margem(ns) serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 8 a 11 mm;
corola comprimento 4.5 a 5.5 cm; corola cor amarela/laranja.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Shrub or suffrutescent herb to 2 m high; stems delicate, glabrous or the tip sparingly pilosulous; leaf blades oblanceolate, 15-18
cm long, 3-4.5 cm wide, acuminate, slenderly cuneate at base and decurrent on the petiole, entire or undulate, glabrous except the
costa and lateral veins (7-8 pairs), these sparingly puberulent with curved hairs, the costa and lateral veins of the upper surface
often bordered somewhat yellow; petioles (unwinged portion) about 1 cm long, glabrous; flowers borne in terminal (rarely
axillary), sessile spikes, these 5-12 cm long (without flowers), about 3 cm wide, oval in outline, the rachis glabrous, the bracts
imbricate or spreading with age; bracts oval, 2.2-3 cm long, 1.1- 1.5 cm wide, yellow, conduplicate, long-cuspidate, cuneate at
base, membranaceous, glabrous to puberulous, bearing 4-6 serrulate teeth on either side between the middle and base of cusp, to
2 mm long; bractlets lanceolate, 5-9 mm long, 1.5-2 mm wide near base, carinate, acuminate, subhyaline, finely striate-nerved,
glabrous, the margins roughened; calyx 8-11 mm long, the segments subequal, lanceolate, subhyaline, finely striatenerved,
minutely puberulous, the posterior segment 8 mm long, 2.5 mm wide, acute, the anterior pair 10 mm long, 1.5 mm wide, the
lateral pair 11 mm long, 1 mm wide, both anterior and lateral segments acute, ending in a stiff bristlelike awn; corolla 4.5-5.5 cm
long, yellow, orange or red, glabrous, the tube curved, 3 mm wide at base, 2 mm wide at 5 mm above base, the throat obconic, 6
mm wide at mouth, the upper lip erect, obovate, 9-15 mm long, 8 mm wide, bifid, the lobes 4-6 mm long, 3.5-4 mm wide, more
or less acute, the lower lip 3-lobed, the lobes equal, oblong, 7-15 mm long, 4 mm wide, acute; stamens as long as or slightly
exceeding the upper lip; anthers 5 mm long, dorsally lanate; filaments flat, glabrous; capsule dark brown, shining, narrowly
clavate, about 17 mm long and 3 mm wide, glabrous; seeds smooth, obliquely ovoid, 4 mm long, 3 mm wide, dark brown,
wrinkled.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.   Bracts and corollas yellow; bracts margin serrated with 4-6 teeth , ca. 3×0.5 mm; corollas shortly bilabiate, lower lip patent,
lobes ca. 5×4 mm;        Aphelandra chamissoniana var. chamissoniana
1.   Bracts orange to purplish, corollas orange; bracts margin inconspicuously serrated, with 4-10 teeth, rarely larger than
1×0.5 mm; corollas bilabiate, lower lip recurved, lobes ca. 15×5 mm;                                                                       Aphelandra
chamissoniana var. paranaensis

MATERIAL TESTEMUNHO

A. B. Joly, 1238, NY,  (NY00484091), São Paulo
Engels, ME, 2487, MBM (MBM396225), Paraná

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra chamissoniana Nees var.
chamissoniana

DESCRIÇÃO

Herbs or subshrubs 0.5-1.5 m. Leaves subsessile or petioles up to 1.5 cm, puberulous; leaf blades 7.0-20.0×2.3-4.8 cm,
sometimes variegate along the costa, both sides glabrous except for the puberulous costa, narrowly elliptic to elliptic, rarely
narrowly obovate, margin entire to shallowly crenate, base attenuate, decurrent on the petiole, apex acuminate to cuspidate;
5-8 pairs of secondary veins. Inflorescence terminal, spike subsessile, without the corollas 3.4-10.4×1.8-5.1 cm, 7-10 pairs of
flowers per spike; bracts yellow to lightly orange, ca. 2.1-3.2x0.8-0.9 cm, puberulous at the base and on the costa in both surfaces,
lanceolate, patent on fructification, serrated on the apical half of the blade, with 4-6 pairs of teeth, ca. 3×0.5 mm, apex cuspidate,
5 primary veins; bracteoles ca. 10×1 mm, lanceolate, apex aristate. Sepals narrowly lanceolate, anterior and lateral ones ca. 10×1
mm, posterior one ca. 9×2 mm, apex aristate; corollas yellow, shortly bilabiate, tube ca. 3,5-4,0 cm, upper lip 2-lobed, ca 8 mm
long, lower one 3-lobed, lips ca. 7 mm long, cm, lobes ca. 5x4mm; stamens ca. 3,5 cm, anthers ca. 7 mm, staminode absent; stile
ca. 4 cm. Capsules ca. 1,5×0,5 cm; 4 seeds, ca. 5×3mm, oval, inconspicuously reticulated.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.A. Funez, 603, FURB, 38.453 (13545), Santa Catarina
P.I.Oliveira, 216, NY (00484101), Paraná
Daniel B. Falkenberg, 4.670, FLOR, 17.536 (0017536), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

29

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra chamissoniana var. chamissoniana Nees

Figura 2: Aphelandra chamissoniana var. chamissoniana Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra chamissoniana var.
paranaensis Rizzini
DESCRIÇÃO

Herbs or subshrubs (0,3)1,0-2,0 m. Leaves sessile or petioles up to 1,0(2,5) cm, puberules; leaf blades 13,0-25,0×2,0-5,5 cm,
  adaxial face glabrous, abaxial face puberulous on the central vein, narrowly elliptic to elliptic,  margin entire, base attenuate,
decurrent, apex cuspidate; 5-8 pairs of secondary veins. Inflorescences 1-3 terminal or axillary spikes, subsessile,  without
the corollas 5,5-9,5×2,0-5,0 cm, 7-10 pairs of flowers per spike; bracts ca. 2,5×1,0 cm, puberulous at the base and over the
central vein in both surfaces, lanceolate, patent on fructification, orange with purplish to green-purplish apex, slightly wavy or
inconspicuously serrated margin on the apical half of the blade, 4-10 pairs of teeth, apex cuspidate, 5 primary veins; bracteoles
ca. 10×1 mm, lanceolate, apex aristate. Sepals narrowly lanceolate, anterior and lateral ones ca. 10×1 mm, posterior one ca. 9×2
mm, apex aristate; corollas orange, bilabiate,  lips deeply lobed, upper one 2-lobed, lower one 3-lobed, tube ca. 3,5-4,0 cm, lips
ca. 1,5-2,0 cm, lobes ca. 1,5×0,5 cm;  stamens ca. 3,5 cm, anthers ca. 7 mm, staminode absent; stile ca. 4 cm. Capsules ca. 1,5×0,5
cm; 4 seeds, ca. 5×3mm, oval, inconspicuously reticulated.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 2251, RB, 74639,  (RB00533842), RB, 74639,  (RB00533830), MBM (MBM036491), Paraná, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra chamissoniana var. paranaensis Rizzini

Figura 2: Aphelandra chamissoniana var. paranaensis Rizzini

Figura 3: Aphelandra chamissoniana var. paranaensis Rizzini
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra claussenii Wassh.
Tem como sinônimo
heterotípico Lagochilium mucronatum Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) ausente(s) séssil(eis)/presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 17 a 25
cm; formato elíptica(s)/oblonga(s); ápice(s) acuminada(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s);
indumento glabro(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número
de espiga(s) 1; bráctea(s) cor laranja/vermelha; bráctea(s) forma obovada(s); bráctea(s) ápice(s) cuspidado(s); bráctea(s)
margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 15 a 17 mm; corola comprimento 3.5
a 3.7 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plants shrubby; stem terete, glabrous; leaf blades oblong to elliptic, 17-25 cm long, the lower about 8 cm wide, the upper 4.5-5
cm wide, acuminate, the tip rounded, narrowed at base and longdecurrent on the petiole, glabrous and deep green above, the
margins entire or undulate, the lower surface drying a lighter green, glabrous except the costa and lateral veins (6-8 pairs), these
sometimes sparingly puberulous; petioles (unwinged portion) 0.5-1 cm long, canaliculate above, glabrous; flowers borne in
solitary, sessile, terminal spikes, these 7-10 cm long, oblong in outline, 2-3 cm wide (without flowers), the bracts imbricate,
somewhat spreading with age, the spike subtended by a pair of small lanceolate leaves; bracts large, orange to red, obovate.
35 mm long, 15 mm wide, cuspidatemucronulate, slightly narrowed and cuneate at base, subcoriaceous, basally distinctly 5-
nerved with reticulate venation near the tip, glabrous, the margins entire; bractlets lanceolate, 9 mm long, 1.5 mm wide, aristate,
striate-nerved, subhyaline, mintuely ciolate; calyx 15-17 mm long, the segments subequal, lanceolate, striate-nerved, subhyaline,
glabrous, the posterior segment 4 mm wide, ciliolate at apex, the anterior pair 2.5 mm wide, the lateral pair 1.75 mm wide, these
and the anterior segments tipped by a small mucro; corolla yellow, 3.5-3.7 cm long, barely exceeding the subtending bracts,
glabrous, the tube erect, 2.5 cm long, narrow, 4 mm wide at base, thence gradually enlarged to 6 mm wide at mouth, the upper Iip
erect, obIong, 10 mm long and 5 mm wide, bifid, the lobes 5 mni long and 3 mm wide, acute, connivent, the lower lip 3-lobed, the
lobes subequal, the middle lobe ovate, 1.2 cm long and 4.5 mm wide, acute, the lateral lobes lanceolate, 1.2 cm long, 3 mm wide,
acute, spreading; stamens equaling the limb; filaments flattened, smooth; anthers 8 mm long, acute, mucronate at base; style and
stigma slightly exceeding stamens; stigma somewhat infundibular, entire, pubescent; mature capsule not seen.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Claussen, M., 1074, P (P00719659), Minas Gerais, Typus
A.C. B. Remón, 18, RB, 305064,  (RB00420857), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aphelandra claussenii Wassh.

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. (1990) Espécies  de Aphelandra R.Br. (Acanthaceae) no estado do Rio de Janeiro: Morfologia foliar e das brácteas.
Rodriguésia 42/44:51-65.
Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra colorata (Vell.) Wassh.
Tem como sinônimo
basiônimo Ruellia colorata Vell.
heterotípico Aphelandra montana (Nees) Lindau
heterotípico Lagochilium montanum Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato sub tetragonal(ais). Folha: pecíolo(s) ausente(s) séssil(eis)/presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento
18 a 20 cm; formato elíptica(s)/oval(ais)/oblonga(s); ápice(s) aguda(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira;
indumento estrigoso(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis);
número de espiga(s) 1; bráctea(s) cor amarela/vermelha/roxa ou arroxeada; bráctea(s) forma ovada(s)/elíptica(s); bráctea(s)
ápice(s) obtuso(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 4 mm;
corola comprimento 3.8 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., K,  (K000534442)
D.C. Zappi, 317, K,  (K001032945), São Paulo
F. Sellow, s.n., K,  (K000534442)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra colorata (Vell.) Wassh.

Figura 2: Aphelandra colorata (Vell.) Wassh.

Figura 3: Aphelandra colorata (Vell.) Wassh.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Aphelandra colorata (Vell.) Wassh.

Figura 5: Aphelandra colorata (Vell.) Wassh.

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C.The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib.Bot.18:157.1975.
Profice, S.R. Espécies de Aphelandra R.Br. (Acanthaceae) no estado do Rio de Janeiro- Morfologia foliar e das
brácteas.Rodriguésia 42/44:51-65.1990/92.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra decorata (Nees) Wassh.
Tem como sinônimo
basiônimo Stenandrium decoratum Nees
homotípico Lagochilium decoratum (Nees) Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) ausente(s) séssil(eis)/presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 8 a 10
cm; formato oval(ais)/oblonga(s); ápice(s) obtusa(s); base estreitada(s); margem(ns) inteira; indumento estrigoso(s).
Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número de espiga(s) 1 a
3; bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma obovada(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s)/mucronado(s); bráctea(s) margem(ns)
serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento desconhecido(s); corola comprimento 1.3 cm; corola
cor vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

COMENTÁRIO

Possivelmente extinta, última coleta há 184 anos (em 1836). Imagem do tipo Sellow s.n. (F0BN008703) disponível do Jstor
Global Plants.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra espirito-santensis Profice &
Wassh.
DESCRIÇÃO

Caule: formato sub tetragonal(ais). Folha: pecíolo(s) ausente(s) séssil(eis)/presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento
1.5 a 5 cm; formato oval(ais); ápice(s) obtusa(s); base obtusa(s); margem(ns) inteira; indumento hirsuto(s). Inflorescência:
posição terminal(ais)/axilar(es); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número de espiga(s) 1;
bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma obovada(s); bráctea(s) ápice(s) cuspidado(s)/mucronado(s); bráctea(s) margem(ns)
serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 7 a 8 mm; corola comprimento 1 cm; corola cor
amarela/laranja.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 2110, RB, 194101,  (RB00287116), Espírito Santo
L. Kollmann, 3381, MBML (MBML013989), Espírito Santo
A.M. Carvalho, 80, US, 287452,  (US00624330), RB, 287452,  (RB00533846), Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. & Wasshausen, D.C. (1993) Aphelandra espirito-santensis (Acanthaceae), a new species from Espírito Santo, Brazil.
Novon 3: 280-283.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra gigantea (Rizzini) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Geissomeria gigantea Rizzini
heterotípico Geissomeria gigantea  var.  corymbosa Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 20 a 26.5 cm; formato lanceolada(s)/
oblanceolada(s); ápice(s) acuminada(s)/obtusa(s); base decorrente(s); margem(ns) inteira/sub crenada(s); indumento glabro(s).
Inflorescência: posição terminal(ais)/axilar(es); ramificação(ções) presente(s) composta(s); espiga(s) pedunculado(s); número
de espiga(s) muitas; bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma lanceolada(s)/oblonga(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s); bráctea(s)
margem(ns) serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 6 a 7 mm; corola comprimento 2.5 a 3
cm; corola cor vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos 1-2 m alt.; caule cilíndrico, glabriúsculo. Folha com pecíolo 1-1,5 cm compr.; lâmina oblanceolada, largo-lanceolada,
20-26,5 cm compr., 4,8-7,5 cm larg., ápice obtuso, acuminado, base longo-decorrente, margem inteira ousubcrenada, em ambas
as faces glabriúsculas, face adaxial com tricomas simples unicelulares, na abaxial comtricomas simples formado por célula basal e
terminal e tricomas glandulares subsésseis com 2 a 4 células.Inflorescência dibótrio heterotético; espiga 1,5-5 cm compr. Bráctea
verde, imbricada, cartácea, oblongo-lanceolada, 5-8 mm compr., 3-4 mm larg., ápice agudo, base obtusa, margem serrilhado-
mucronada, com 4-8(-11) pares de acúleos,côncava; as nervuras de calibres distintos partem da base e correm paralelas em
direção ao ápice, na imediação damargem podem emitir ramificações ascendentes; glanduloso-pilosa em ambas as faces, com
tricomas simplesunicelulares, bicelulares, pluricelulares com 3-6 células e tricomas glandulares subsésseis com 2-4 células;
bractéolalanceolado-ovada, 5-7 mm compr., 1,5 mm larg., côncava, ápice agudo, paleácea, na região mediana com uma faixade
tricomas simples, margem ciliada; cálice 6-7 mm compr., lacínios paleáceos, pubérulos, lanceolados, 1-1,5 mmlarg., ápice do
lacínio posterior aculeado, dos laterais e dos anteriores acuminados. Corola vermelha, 2,5-3 cm compr.,base 2,5 mm larg., fauce
3 mm larg., lábio superior bilobado 2-2,5 mm compr., 4 mm larg., lábio inferior com os loboslaterais ovados, 2-2,5 mm compr.,
1-1,5 mm larg., obtusos, o mediano elíptico, 2,5-3 mm compr., 2-3 mm larg., obtuso,côncavo. Antera 3 mm compr., ápice viloso;
filete 1,8-2,3 cm compr., região apical viloso; estaminódio 5 mm comp.Estilete 2 cm compr., ápice truncado. Fruto elipsoide, 8
mm compr.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Evangelista, J., 1105, RB, 67857,  (RB00533886), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

A.C. Brade, 19893, RB, 66995,  (RB00533827), Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. (2004) Aphelandra R.Br. (Acanthaceae) novas combinações e novos sinônimos. Bradea 10(1): 17-23.
Profice, S.R. & Adreata R.H.P. (2011) Revisão taxonônima de Aphelandra R.Br. (Acanthaceae) de corola curto-labiada.
Pesquisas, Botânica 62:7-70.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra goodspeedii Standl. &
F.A.Barkley
Tem como sinônimo
heterotípico Chamaeranthemum igneum Regel
heterotípico Eranthemum igneum Linden
heterotípico Stenandrium igneum (Linden) André
heterotípico Stenandrium pictum N.E.Br.
heterotípico Xantheranthemum igneum (Linden) Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 3 a 8 cm; formato lanceolada(s);
ápice(s) obtusa(s); base decorrente(s)/cuneada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s); indumento setoso(s). Inflorescência:
posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número de espiga(s) 1 a muitas;
bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma lanceolada(s)/ovada(s); bráctea(s) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s) margem(ns)
serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 4.5 mm; corola comprimento 2 cm; corola cor branca.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Stork, H.E., 9597, K,  (K000534492)
Jobert, 506, P (P03579411), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra grazielae Profice
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 16 a 22 cm; formato lanceolada(s);
ápice(s) aguda(s)/acuminada(s); base decorrente(s); margem(ns) inteira/sub crenada(s); indumento pubescente(s).
Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número de espiga(s)
1; bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma lanceolada(s)/oblonga(s); bráctea(s) ápice(s) apiculado(s); bráctea(s) margem(ns)
serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 5.5 a 7 mm; corola comprimento 2 a 2.3 cm; corola
cor vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto 1,0 m alt.; caule cilíndrico, glabrescente, na região apical estrigoso-pubescente; folha subséssil, pecíolo 0,5 cm
compr.; lâmina lanceolada, 16,0-22,0 cm compr., 4,0-6,0 cm larg., ápice agudo ou acuminado, base decorrente, margem inteira ou
subcrenada, pubescente em ambas as faces. Inflorescência espiga densa, 4,5-14,5 cm compr.; bráctea imbricada, membranácea,
nervuras conspícuas, oblongo-lanceolada, 15,0-19,0 mm compr., 5,0-8,0 mm larg., ápice apiculado, base obtusa, margem inteira,
cíliada, glanduloso-pilosa em ambas as faces; bractéola membranácea, com indumento semelhante ao da bráctea, linear, 5,6-7,5
mm compr., 1,0 mm larg., ápice agudo; cálice 10,0-12,5 mm compr., lacínio posterior lanceolado-ovado, os laterais e os anteriores
lanceolados, 1,0-2,0 mm larg., ápice acuminado, os segmentos pubérulos, com tricomas simples e glandulares; corola coccínea,
2,5-3,0 cm compr., base 1,5-2,0 mm larg., fauce 2,0-3,0 mm larg., lábio superior bilobado 1,5-2,0 mm compr., 3,0 mm larg., lábio
inferior os lobos laterais oblongos, 1,5-2,0 mm compr., 1,5 mm larg., o mediano suborbicular, 2,0-2,5 mm compr., 2,0- 2,5 mm
larg.; antera 4,5 mm compr., apiculada, no dorso vilosa; filete 0,9-1,1 cm compr., na região apical viloso; estaminódio 1,0 mm
compr.; estilete com ápice truncado, 1,3 cm compr. Fruto elipsóide, 14,0-20,0 mm compr.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Boudet Fernandes, H.Q., 2930, SPF, 361243,  (SPF00072396), RB, 361243,  (RB00533850), MBML (MBML005940),
Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. (2005) Três novas espécies de Aphelandra R.Br.(Acanthaceae) para o Brasil. Acta bot.bras. 19(4): 679-774.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra harleyi Wassh.
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 15 a 25 cm; formato elíptica(s);
ápice(s) acuminada(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira/crenada(s); indumento glabro(s). Inflorescência:
posição terminal(ais); ramificação(ções) presente(s) composta(s)/ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número de
espiga(s) 1; bráctea(s) cor amarela; bráctea(s) forma elíptica(s); bráctea(s) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s) margem(ns)
serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 9 a 10 mm; corola comprimento 2.1 cm; corola cor
amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 17162, CEPEC,  (CEPEC00010257), K,  (K001033046), US,  (US00136728), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1976) Two additional new species of Aphelandra (Acanthaceae). Phytologia 33: 178-9.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra hirta (Klotzsch) Wassh.
Tem como sinônimo
homotípico Strobilorhachis hirta Klotzsch
heterotípico Aphelandra lutea Nees
heterotípico Lagochilium luteum Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato sub tetragonal(ais). Folha: pecíolo(s) ausente(s) séssil(eis)/presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 13
a 22 cm; formato oval(ais)/oblonga(s); ápice(s) acuminada(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira; indumento
glabro(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) sub séssil(eis); número de
espiga(s) 1; bráctea(s) cor amarela/laranja; bráctea(s) forma obovada(s); bráctea(s) ápice(s) obtuso(s); bráctea(s) margem(ns)
não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 5 mm; corola comprimento 4.5 a 5 cm; corola cor
amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, 1173, K,  (K000534438), Rio de Janeiro, Typus
Schwacke, 6256, RB, 55622,  (RB00035218), Minas Gerais
A. M. Carvalho, 4235, NY, 55622,  (NY00484107), CEPEC, 55622,  (CEPEC00057639), Bahia
W. Boone, 1075, RB, 55622,  (RB00035277), MBML, 55622 (MBML001716), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra hirta (Klotzsch) Wassh.

Figura 2: Aphelandra hirta (Klotzsch) Wassh.

Figura 3: Aphelandra hirta (Klotzsch) Wassh.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Profice, S.R. (1990) Espécies de Aphelandra R.Br.(Acanthaceae) no estado do Rio de Janeiro-Morfologia foliar e das
brácteas.Rodriguésia 42/44:51-65.
Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra hylaea Leonard
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 13 a 15; formato elíptica(s)/
oval(ais)/lanceolada(s); ápice(s) acuminada(s)/obtusa(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira/crenada(s);
indumento glabro(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número
de espiga(s) 1; bráctea(s) cor verde/roxa ou arroxeada; bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s); bráctea(s)
margem(ns) serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) presente(s) ocelada(s). Flor: cálice(s) comprimento 14 mm; corola comprimento
5.3 cm; corola cor amarela/laranja.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)
Possíveis ocorrências
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 9974, NY,  (NY00570456), Acre
Sidney T. McDaniel, 11961, MO (MO1401761), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18: 47.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra hymenobracteata Profice
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 16 a 22 cm; formato lanceolada(s);
ápice(s) aguda(s)/acuminada(s); base decorrente(s); margem(ns) inteira/sub crenada(s); indumento pubescente(s).
Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número de espiga(s) 1;
bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma lanceolada(s)/oblonga(s); bráctea(s) ápice(s) apiculado(s); bráctea(s) margem(ns) não
serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 10 a 12.5 mm; corola comprimento 2.5 a 3 cm; corola
cor laranja/vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto 1,0 m alt.; caule cilíndrico, glabrescente, na região apical estrigoso-pubescente; folha subséssil, pecíolo 0,5 cm
compr.; lâmina lanceolada, 16,0-22,0 cm compr., 4,0-6,0 cm larg., ápice agudo ou acuminado, base decorrente, margem inteira ou
subcrenada, pubescente em ambas as faces. Inflorescência espiga densa, 4,5-14,5 cm compr.; bráctea imbricada, membranácea,
nervuras conspícuas, oblongo-lanceolada, 15,0-19,0 mm compr., 5,0-8,0 mm larg., ápice apiculado, base obtusa, margem inteira,
cíliada, glanduloso-pilosa em ambas as faces; bractéola membranácea, com indumento semelhante ao da bráctea, linear, 5,6-7,5
mm compr., 1,0 mm larg., ápice agudo; cálice 10,0-12,5 mm compr., lacínio posterior lanceolado-ovado, os laterais e os anteriores
lanceolados, 1,0-2,0 mm larg., ápice acuminado, os segmentos pubérulos, com tricomas simples e glandulares; corola coccínea,
2,5-3,0 cm compr., base 1,5-2,0 mm larg., fauce 2,0-3,0 mm larg., lábio superior bilobado 1,5-2,0 mm compr., 3,0 mm larg., lábio
inferior os lobos laterais oblongos, 1,5-2,0 mm compr., 1,5 mm larg., o mediano suborbicular, 2,0-2,5 mm compr., 2,0- 2,5 mm
larg.; antera 4,5 mm compr., apiculada, no dorso vilosa; filete 0,9-1,1 cm compr., na região apical viloso; estaminódio 1,0 mm
compr.; estilete com ápice truncado, 1,3 cm compr. Fruto elipsóide, 14,0-20,0 mm compr.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pizziolo, W., 129, MBML (MBML001769), RB, 329475,  (RB00533851), US, 329475,  (US00955994), Espírito Santo,
Typus

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. (2005) Três novas espécies de Aphelandra R.Br.(Acanthaceae) para o Brasil. Acta bot.bras. 19(4): 679-774.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra ignea (Schrader) Nees ex
Steudel
Tem como sinônimo
homotípico Stenandrium igneum Nees
heterotípico Aphelandra pumila J.D.Hooker

DESCRIÇÃO

Caule: formato reduzida(s). Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 10 a 12 cm; formato
elíptica(s)/oval(ais); ápice(s) obtusa(s)/estreitado(s); base cordada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s); indumento piloso(s).
Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número de espiga(s) 1 a
2; bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma obovada(s); bráctea(s) ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s); bráctea(s) margem(ns)
serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 8 a 10 mm; corola comprimento 3 cm; corola cor
amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.A Lopes, 558, RB, 296092,  (RB00035300), Minas Gerais
R.S. Pinheiro, 2028, CEPEC, 296092,  (CEPEC00009023), Bahia
Pereira, O.J., 2244, VIES, 296092 (VIES005299), Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra jacobinioides Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 16 a 20 cm; formato elíptica(s)/
oblonga(s); ápice(s) acuminada(s); base estreitada(s); margem(ns) inteira; indumento glabro(s). Inflorescência: posição
terminal(ais)/axilar(es); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número de espiga(s) 1 a 2; bráctea(s)
cor verde; bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s)
ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 5 mm; corola comprimento 4.8 cm; corola cor amarela/laranja.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

Brasil, I., 317, RB,  (RB00654861), Acre

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra liboniana Linden ex Hook.f.
Tem como sinônimo
heterotípico Aphelandra mirabilis Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 24 a 30 cm; formato elíptica(s)/
oval(ais)/lanceolada(s); ápice(s) acuminada(s); base decorrente(s)/atenuada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s); indumento
glabro(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) sub séssil(eis); número de
espiga(s) 1; bráctea(s) cor amarela/laranja/vermelha; bráctea(s) forma ovada(s)/elíptica(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s)/
obtuso(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 8 mm; corola
comprimento 4.5 a 5 cm; corola cor amarela/vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

COMENTÁRIO

O material coletado no Rio de Janeiro é cultivado.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hatschbach, G.G., 22455, MBM (MBM012825), Paraná
A. L. Gasper, 2328, RB, 494838,  (RB00585223), FURB, 494838 (FURB13574), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra liboniana Linden ex Hook.f.

Figura 2: Aphelandra liboniana Linden ex Hook.f.

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:1-157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Geissomeria longiflora Lindl.
heterotípico Geissomeria ciliata Rizzini
heterotípico Geissomeria cincinnata  var.  redacta Rizzini
heterotípico Geissomeria cincinnata Nees
heterotípico Geissomeria dawsonii Leonard
heterotípico Geissomeria dichroa Rizzini
heterotípico Geissomeria distans Nees
heterotípico Geissomeria longiflora  var.  monostachya Nees
heterotípico Geissomeria longiflora  var.  obtusa Nees
heterotípico Geissomeria perbracteosa Rizzini
heterotípico Geissomeria pubescens  var.  monostachya Nees
heterotípico Geissomeria pubescens Nees
heterotípico Geissomeria tetragona Lindau
heterotípico Ruellia spicata Vell.
heterotípico Stenandrium speciosum Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) ausente(s) séssil(eis)/presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 9 a 25 cm;
formato oblanceolada(s)/obovada(s); ápice(s) aguda(s)/acuminada(s)/retuso(s); base decorrente(s); margem(ns) inteira/
sub crenada(s); indumento pubescente(s). Inflorescência: posição terminal(ais)/axilar(es); ramificação(ções) ausente(s)
simples; espiga(s) pedunculado(s); número de espiga(s) 1 a muitas; bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma lanceolada(s)/
ovada(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s)
comprimento 5 a 10 mm; corola comprimento 2.5 a 4 cm; corola cor amarela/vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbustos a arbustos 0,35-1,50 m alt.; raiz principal e secundárias não muito distintas, pouco espessadas e com numerosas
ramificações; caule cilíndrico, glabrescente, na região apical sub-quadrangular, amarelo-pubescente. Folhas subsésseis a
pecioladas, pecíolo 0,5-2,5(-3) cm compr.; lâminas oblanceoladas, obovadas, raro espatuladas, 9-25 (-32,5) cm compr., 3- 5,7(-8)
cm larg., ápice agudo, acuminado, raro levemente retuso, base decorrente, margem inteira ou subcrenada, face abaxial com a
nervura mediana e secundárias proeminentes, em ambas as faces pubescentes, com tricomas simples formados por célula basal
e terminal, tricomas glandulares com 2-4 células. Inflorescência bótrio, dibótrio heterotético; espiga 3-16,5(-18) cm compr., às
vezes formando paracládios acessórios. Bráctea verde, imbricada, cartácea, lanceolada, ovada, lanceolado-ovada, ápice agudo,
leve-falcado, 3,5-12 mm compr., 2-3 mm larg., margem inteira, raro inconspicuamente denticulada; nervuras de calibres distintos
partem da base e correm paralelas em direção ao ápice, na imediação da margem as nervuras emitem ramificações ascendentes;
face abaxial piloso-glandulosa, com tricomas simples unicelular, pluricelular com 4-8 células e tricomas glandulares subsésseis
2-4 células raro com pedicelo 3-9 células e cabeça com 2 células; bractéola lanceolado-ovada, 3-6 mm compr., 1-2,5 mm larg.,
ápice agudo, paleácea, pubérula, às vezes com tricomas simples e glandulares; cálice 5-10 mm compr., verde, lacínios paleáceos,
pubérulos, o posterior lanceolado-ovado, 1,5-2 mm larg., os laterais e os anteriores lanceolados, 1-1,5 mm larg., ápice acuminado,
margem ciliada, às vezes com tricomas simples e glandulares. Corola vermelha, fauce e região mediana dos lobos amarelas, 2,5-
4 cm compr., base 2-3,5 mm larg., fauce 3-4 mm larg., tubo viloso com tricomas simples, glandulares, lábio superior bilobado,
2-2,5 mm compr., 3-4 mm larg., lábio inferior os lobos laterais oblongos, 2-3 mm de compr., 1-1,5 mm larg., agudos, o mediano
elíptico, 3-4 mm compr., 2-2,5 mm larg obtuso, côncavo. Antera 3-3,5 mm compr., no dorso vilosa; filete 1,7-2,4 cm compr., na
região apical glabro; estaminódio 4-11 mm compr. Estilete 2-3 cm compr., ápice truncado. Fruto elipsoide, 10-14 mm compr.
Semente 5-5,5 mm compr.

COMENTÁRIO

Aphelandra longiflora engloba diversos nomes anteriormente posicionados em Geissomeria que inclui populações
geograficamente muito distantes, com grandes variações no tamanho e na forma de suas partes, principalmente, florais.

Forma de Vida
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Carreira, L.M.M., 794, MG (MG090097), NY,  (NY00863385), Mato Grosso
P.G. Delprete, 9827, K,  (K001033039), NY,  (NY01146560), RB, 482297,  (RB00563339), SPF, 482297, 
(SPF00191375), Goiás
Farney, C, 4378, MBM, 482297 (MBM363456), RB, 482297,  (RB00451751), SPF, 482297,  (SPF00198773), Rio de Janeiro
Ferreira, C.A.C., 4516, MG, 482297 (MG119442), MO, 482297 (MO1585100), NY, 482297,  (NY00818894), Rondônia
Gardner, G., 586, K, 482297,  (K000014514), K, 482297,  (K000534426), P, 482297 (P03578911), Typus
Hatschbach, G, 3893, MBM, 482297 (MBM036506), Paraná
Hatschbach, G, 55426, MBM, 482297 (MBM144251), Minas Gerais
Heringer, EP, 6967, IBGE, 482297,  (IBGE00007519), K, 482297,  (K001033056), MBM, 482297 (MBM081010), Distrito
Federal
Hoehne, W, s.n., MBM, 482297 (MBM085586), NY, 482297,  (NY00884431), SPF, 482297,  (SPF00011247), RB, 482297,

 (RB00418867), São Paulo
Kameyama, C, 99, SPF, 482297,  (SPF00080378), Espírito Santo
Pott, A, 2606, MBM, 482297 (MBM150477), SPF, 482297,  (SPF00071217), Mato Grosso do Sul
G. Martinelli, 8480, RB, 482297,  (RB00418895), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/ibge/ibge/0/0/75/19/ibge00007519.dzi
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/41/88/67/00418867.dzi
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https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F303684482.jpg


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice

Figura 2: Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice

Figura 3: Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice

Figura 4: Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 5: Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice

Figura 6: Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice

Figura 7: Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. (2004) Aphelandra R.Br. (Acanthaceae) novas combinações e novos sinônimos. Bradea 10(1): 17-23.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Profice, S.R. & Adreata R.H.P. (2011) Revisão taxonônima de Aphelandra R.Br. (Acanthaceae) de corola curto-labiada.
Pesquisas, Botânica 62:7-70.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra macrostachya Nees
Tem como sinônimo
heterotípico Aphelandra monophthalma Leonard
heterotípico Aphelandra schultesii Leonard

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete/sub tetragonal(ais)/tetragonal(ais). Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento
20 a 23 cm; formato oval(ais)/oblonga(s); ápice(s) longo(s) acuminado(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira/
crenada(s); indumento glabro(s). Inflorescência: posição terminal(ais)/axilar(es); ramificação(ções) presente(s) composta(s)/
ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número de espiga(s) muitas; bráctea(s) cor marrom; bráctea(s) forma ovada(s)/
triangular(es); bráctea(s) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) presente(s)
ocelada(s). Flor: cálice(s) comprimento 7 mm; corola comprimento 5 a 7 cm; corola cor vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia)
Possíveis ocorrências
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 13934, NY,  (NY00818903), Amazonas
Silva, M.G. da, 6593, NY,  (NY00818899), MG (MG101768), Rondônia

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra margaritae E.Morren
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 8 a 12 cm; formato elíptica(s);
ápice(s) aguda(s); base estreitada(s); margem(ns) inteira; indumento piloso(s). Inflorescência: posição terminal(ais);
ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número de espiga(s) 1; bráctea(s) cor verde/roxa ou arroxeada;
bráctea(s) forma oblonga(s)/elíptica(s); bráctea(s) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s) margem(ns) serreada(s); bráctea(s)
ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 6 a 7 mm; corola comprimento 5.2 cm; corola cor laranja.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

A única descrição disponível é a original, em francês:

Sous-arbrisseau très court (0m,10-25) couvert partout de poils blancs et hérisés. Tiges cylindriques. Feuilles décussées, étalées,

assez longues (0m,08-12), à pétiole court (0m,01-2), à lame elliptique, rose foncé à la face inférieure, vert foncé à la face
supérieure qui est ornée, dans le sens des nervures secondaires, de quelques bandelettes, ordinairement au nombre de six paires,

arquées, étroites (0m,0015) et blanc de lait. Épisterminaux, sessiles, compactes, tétrastiques, floribonds (environ 24 fleurs)

Bractée dorsale de chaque fleur, herbacée, courte (0m,018), large (0m,006),dépassant le calice, en forme de lanière verte et entière
à la partie inférieure, tandis qu'elle est brune à la partie supérieure qui est pectinée en quelques divisions étroites, longues et

pubescentes. Bractéoles latérales (stipules) semblables, mais beaucoup plus étroites (0m,0015) et souvent entiéres d'un côté. Calice

court (0m,006-7), herbacé, à cinq segments étroits et lisses. Corolle três longue (0m,052), comprimée latéralement., entièrement
orangé vif, à tube velu infundibuliforme, à limbe lisse; lèvre supérieure dressée, ovale, condupliquée, droite, obtuse et bifide; lèvre
inférieure réfractée, avec le lobe moyen ample et tronqué et les lobes latéraux étroits. Étamines 4, égales; les deux postérieures
à filet adné plus haut sur le tube que les 2 latérales; anthères conniventes à la même hauteur sous la lèvre supérieure. Filament
stérile long et subulé; ovaire minime; style longissime, grêle et portant le stigmate à la hauteur des anthères.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Cintia C. Chamas, 129, MBML (MBML011961), RB, 378012,  (RB00035309), Espírito Santo
Kolmann, K., 2896, MBML (MBML012436), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra margaritae E.Morren

BIBLIOGRAFIA

Morren, E. (1883) La Belgique Horticole. 33: 315. t. 19.  
Profice, S.R. & Wasshausen, D.C. (1993) Aphelandra espirito-santensis (Acanthaceae), a new species from Espírito Santo, Brazil.
Novon 3: 280-283.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra marginata Nees & Mart.
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) ausente(s) séssil(eis)/presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 6 a 8 cm;
formato oblonga(s)/lanceolada(s); ápice(s) aguda(s)/obtusa(s); base estreitada(s)/aguda(s); margem(ns) inteira; indumento
glabro(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) sub séssil(eis)/pedunculado(s);
número de espiga(s) 1; bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma lanceolada(s)/ovada(s); bráctea(s) ápice(s) acuminado(s);
bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 10 mm; corola
comprimento 5.5 cm; corola cor vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. P. Belém, 1217, CEPEC,  (CEPEC00000646), NY,  (NY00484118), Bahia
R. Atkins, 2408, CEPEC,  (CEPEC00075178), Bahia
Souza, V.C. et al., 5490, ESA (ESA024412), K,  (K001032939), K,  (K001032940), MBM (MBM326816), NY, 
(NY00484120), NY,  (NY01144735), NY,  (NY01144736), RB, 475331,  (RB00548227), RB, 475331,  (RB00975070),
SPF, 475331,  (SPF00108639), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra martiusii Wassh.
Tem como sinônimo
homotípico Lagochilium repandum Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato sub tetragonal(ais). Folha: pecíolo(s) ausente(s) séssil(eis)/presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento
25 a 30 cm; formato oblonga(s)/lanceolada(s); ápice(s) acuminada(s)/atenuado(s); base decorrente(s)/atenuada(s); margem(ns)
inteira/repando(s); indumento glabro(s)/pubérulo(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s)
simples; espiga(s) séssil(eis); número de espiga(s) 1; bráctea(s) cor vermelha; bráctea(s) forma obovada(s); bráctea(s)
ápice(s) obtuso(s)/mucronado(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s)
comprimento 11 a 12 mm; corola comprimento 4 cm; corola cor vermelha/roxa.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

COMENTÁRIO

Conhecida apenas pelo material-tipo Martius s.n. (M), imagem disponível no Jstor Global Plants.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F. Martius, 426, M (M0186189), Pará, Typus

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra maximiliana (Nees) Benth.
Tem como sinônimo
basiônimo Lagochilium maximilianum Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 18 a 25 cm; formato elíptica(s)/
oblonga(s); ápice(s) acuminada(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira/sub repando(s); indumento
tomentuloso(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número
de espiga(s) 1 a 5; bráctea(s) cor vermelha/rosa; bráctea(s) forma obovada(s); bráctea(s) ápice(s) cuspidado(s); bráctea(s)
margem(ns) serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 6 a 7 mm; corola comprimento 2.5 cm;
corola cor vermelha/rosa.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., K,  (K000534445), K,  (K000534446), K,  (K000534447), Espírito Santo, Typus
H. Q. Boudet Fernandes, 1986, MBML (MBML000718), RB,  (RB00545694), Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.

64

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/5/34/44/5/k000534445.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/5/34/44/6/k000534446.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/5/34/44/7/k000534447.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/54/56/94/00545694.dzi


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra neesiana Wassh.
Tem como sinônimo
homotípico Lagochilium aurantiacum Nees
homotípico Stenandrium aurantiacum Nees
heterotípico Aphelandra obtusifolia (Nees) Wassh.
heterotípico Lagochilium obtusifolium (Nees) Nees
heterotípico Stenandrium obtusifolium Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 8 a 12 cm; formato oval(ais);
ápice(s) aguda(s); base obtusa(s); margem(ns) repando(s); indumento estrigoso(s). Inflorescência: posição terminal(ais);
ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número de espiga(s) 1; bráctea(s) cor roxa ou arroxeada; bráctea(s)
forma obovada(s); bráctea(s) ápice(s) obtuso(s)/acuminado(s)/mucronado(s); bráctea(s) margem(ns) serreada(s); bráctea(s)
ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 13 a 14 mm; corola comprimento 2.2 cm; corola cor amarela/vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, s.n., NY,  (NY00484125), Rio de Janeiro
A. Saint-Hilaire, C1/01, P (P03578819), P (P03578818), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra neesiana Wassh.

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. (1992) Espécies de Aphelandra R.Br. (Acanthaceae) no estado do Rio de Janeiro- Morfologia foliar e das brácteas.
Rodriguésia 42/44: 51-65.
Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra nemoralis Nees
Tem como sinônimo
heterotípico Aphelandra crenatifolia Rizzini
heterotípico Aphelandra edmundoana  var.  monocephala Rizzini
heterotípico Aphelandra edmundoana Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 15 a 20 cm; formato oblonga(s);
ápice(s) aguda(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s)/crenada(s); indumento glabro(s).
Inflorescência: posição terminal(ais)/axilar(es); ramificação(ções) presente(s) composta(s)/ausente(s) simples; espiga(s)
pedunculado(s); número de espiga(s) 1 a 5; bráctea(s) cor amarela; bráctea(s) forma ovada(s)/elíptica(s); bráctea(s) ápice(s)
agudo(s); bráctea(s) margem(ns) serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 9 a 13 mm; corola
comprimento 3.5 a 5 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Braz, DM, 3, RBR,  (RBR00021524), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra nemoralis Nees

Figura 2: Aphelandra nemoralis Nees

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra nitida Nees & Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Geissomeria nitida Nees
heterotípico Geissomeria cestrifolia Nees & Mart.
heterotípico Geissomeria macrophylla Nees & Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 10 a 19 cm; formato oblonga(s);
ápice(s) obtusa(s)/atenuado(s); base decorrente(s); margem(ns) inteira; indumento glabro(s). Inflorescência: posição
terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) sub séssil(eis); número de espiga(s) 1; bráctea(s) cor verde;
bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s).
Flor: cálice(s) comprimento 4 mm; corola comprimento 3.4 a 3.5 cm; corola cor laranja/vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição original, em latim:
A. fruticosa, foliis oblongis integerrimis glaberrimis, spicis terminalibus, bracteis triangularibus, corollae glabrae limbo brevi.
Aphelandrae cristatae proxima, distincta tamen. Tota glaberrima. Caulis fruticosus, erectus, teres, simplex. Folia spithamaea,
oblonga, in acumen obtusum attenuata, in petiolum brevem sulcatum decurrentia, integerrima, venoso-reticulata, coriacea,
glaberrima, nítida. Spica terminalis, bipollicaris circiter, subsessilis, simplex, floribus oppositis imbricatis quadrifariis. Bractea
universalis ex ovata basi trigona, obtusiuscula, calice duplo·brevior, ciliato-serrulata; propriae duae, oppositae, lanceolatae,
communi minores itidemque ciliato-serrulatae, carinatae. Calix quinquepartitus, laciniis ovato-oblongis obtusiusculis, margine
ciliato-serrulatis, dorso glaberrimis striatis, duabus interioribus angustioribus carinatis. Corolla tubulosa, sesquiuncialis, glabra,
coccinea; tubo sursum ampliori incurvo; limbo brevi bilabiato, labio superiori bifido, laciniis ovatis obtusis, inferiori labio
superioris longitudine, tripartito, laciniis ovatis obtusis aequalibus, margine reflexis. Stamina 4, corolla longiora. Filamenta
glabra; antherae incumbentes, parallelae, lineares, arcuatae, unilocellatae, superne villis connexae. Stylus filiformis, longitudine
staminum. Fructus deest.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. A. Kallunki, 369, CEPEC,  (CEPEC00066780), K,  (K001033027), NY,  (NY00884457), SPF,  (SPF00081344),
Alagoas
Souza, MC, 531, MBM (MBM353179), RB, 451179,  (RB00493032), SPF, 451179,  (SPF00192783), VIES, 451179
(VIES022230), Espírito Santo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sant`Ana, S.C., 478, RB, NY, US, CEPEC, Sergipe
Kameyama, C, 16, SPF,  (SPF00075409), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aphelandra nitida Nees & Mart.

Figura 2: Aphelandra nitida Nees & Mart.

Figura 3: Aphelandra nitida Nees & Mart.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Aphelandra nitida Nees & Mart.

Figura 5: Aphelandra nitida Nees & Mart.

Figura 6: Aphelandra nitida Nees & Mart.

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. Estudos taxonômicos em espécies brasileiras de Aphelandra (Acanthaceae). Eugeniana 23:1-7. 1997/98.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra nuda Nees
Tem como sinônimo
heterotípico Cuenotia speciosa Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 13 a 15; formato oval(ais)/
oblonga(s); ápice(s) aguda(s)/acuminada(s); base estreitada(s)/aguda(s); margem(ns) ondulada(s); indumento glabro(s).
Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número de espiga(s) 1 a
2; bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s);
bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 6 mm; corola comprimento 6 cm; corola cor vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gardner, 1111, W,  (W18890115760), W (W0014633), P (P00719675), NY,  (NY00930007), K,  (K000534436), K, 
(K000534435), Pernambuco, Typus
Jardim, J.G., 5583, UFRN,  (UFRN00011001), Rio Grande do Norte
P. da C. Gadelha Neto, 3356, RB, 589578,  (RB00825161), NY,  (NY02103508), Paraíba

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. Estudos taxonômicos em espécies brasileiras de Aphelandra (Acanthaceae). Eugeniana 23:1-7.1997/98.
Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra obtusa (Nees) Wassh.
Tem como sinônimo
basiônimo Lagochilium obtusum Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 9.5 a 11.5 cm; formato oval(ais)/
oblonga(s); ápice(s) obtusa(s); base estreitada(s); margem(ns) inteira/repando(s); indumento glabro(s). Inflorescência: posição
terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número de espiga(s) 1; bráctea(s) cor roxa ou
arroxeada; bráctea(s) forma elíptica(s); bráctea(s) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s) margem(ns) serreada(s); bráctea(s)
ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 6 mm; corola comprimento 2.5 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

COMENTÁRIO

Conhecida apenas pelo material-tipo Pohl 6031 (W).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pohl, J.B.E., 6031, W (W0014634), Goiás, Typus

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra ornata (Nees) T.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Stenandrium venatum Nees
heterotípico Aphelandra venosa Wassh. & L.B.Sm.
heterotípico Lagochilium ornatum (Nees) Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato sub tetragonal(ais). Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 5 a 9 cm; formato
elíptica(s)/oblonga(s); ápice(s) aguda(s); base estreitada(s); margem(ns) inteira; indumento glabro(s). Inflorescência: posição
terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número de espiga(s) 1 a 3; bráctea(s) cor verde/
esbranquiçado/marrom; bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s) ápice(s) mucronado(s); bráctea(s) margem(ns) serreada(s);
bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 5 a 7 mm; corola comprimento 3 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

COMENTÁRIO

Facilmente confundida com Stenandrium tenellum, a estrutura mais visível para distingui-las é a margem das brácteas. Em
Aphelandra ornata as brácteas são serreadas-dentadas, em Stenandrium tenellum a margem é inteira.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Smith & R. Reitz, 5718, US, 2144732,  (US02867500), Santa Catarina
Hatschbach, G, 26257, NY,  (NY00484128), MBM (MBM020996), Paraná
Meira Neto, J.A.A. et al., 780, RB,  (RB00035424), ESA (ESA010170), São Paulo
M.C. Marques, 300, RB, 298923,  (RB00035361), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra ornata (Nees) T.Anderson

Figura 2: Aphelandra ornata (Nees) T.Anderson

Figura 3: Aphelandra ornata (Nees) T.Anderson
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Aphelandra ornata (Nees) T.Anderson

Figura 5: Aphelandra ornata (Nees) T.Anderson

Figura 6: Aphelandra ornata (Nees) T.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Profice, S.R. (1990/92). Espécies de Aphelandra R. Br. (Acanthaceae) no Estado do Rio de Janeiro- Morfologia foliar e das
brácteas Rodríguésia 42/44: 51-65.

78

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra paulensis Wassh.
DESCRIÇÃO

Caule: formato sub tetragonal(ais). Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 13.5 a 18 cm;
formato oval(ais)/oblonga(s); ápice(s) curto(s) acuminada(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s);
indumento glabro(s)/estrigoso(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s)
séssil(eis); número de espiga(s) 1 a vários; bráctea(s) cor vermelha; bráctea(s) forma oblonga(s)/elíptica(s); bráctea(s)
ápice(s) cuspidado(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 17 a
18 mm; corola comprimento 3.5 a 4.5 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

COMENTÁRIO

Aphelandra paulensis is distinguished from A. hirta, its nearest relative, by its cuspidate bracts, the tip a spine about 1 mm long,
and the smaller corollas. The bracts of A. hirta are obtuse, the tip itself revolute and the corollas 4.5-5 cm long.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kuhlmann, M., s.n., K,  (K000534432), US,  (US00136752), São Paulo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra paulensis Wassh.

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18:157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra pepe-parodii Wassh.
DESCRIÇÃO

Caule: formato sub tetragonal(ais). Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 9.5 a 15 cm; formato
elíptica(s)/oblonga(s); ápice(s) acuminada(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira/sub crenada(s); indumento
glabro(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número de
espiga(s) 1; bráctea(s) cor verde/esbranquiçado; bráctea(s) forma obovada(s); bráctea(s) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s)
margem(ns) serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 11.5 a 13 mm; corola comprimento 3.5 a
4 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

COMENTÁRIO

Se distingue de Aphelandra caput-medusae principalmente pela cor da corola, que é lilás esbranquiçada em A. caput-medusae e
amarela em A. pepe-parodii.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.M. Maas, P13275, NY,  (NY00818706), K,  (K001032950), Acre
D. C. Daly, 10329, NY,  (NY00754994), Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra phrynioides Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: formato reduzida(s). Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento cerca 25 cm; formato
oblanceolada(s); ápice(s) acuminada(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira; indumento pubescente(s)/
glabra(s). Inflorescência: posição terminal(ais)/axilar(es); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s);
número de espiga(s) 1 a 2; bráctea(s) cor verde/esbranquiçado; bráctea(s) forma lanceolada(s); bráctea(s) ápice(s)
acuminado(s)/mucronado(s); bráctea(s) margem(ns) serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 11
mm; corola comprimento 4 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Luschnath, s.n., BR, Bahia, Typus
Thomas, WW, 10539, MBM (MBM194740), Bahia
T. Plowman, 12946, K,  (K001032976), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18: 1-157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra prismatica (Vell.) Hiern
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aphelandra prismatica, .

Tem como sinônimo
basiônimo Ruellia prismatica Vell.
heterotípico Aphelandra hydromestus (Nees) Hemley
heterotípico Aphelandra lurida Rizzini
heterotípico Aphelandra prismatica  var.  stenophylla Rizzini
heterotípico Hydromestus maculatus Scheidw.
heterotípico Lagochilium hydromestus Nees
heterotípico Ruellia quadrangularis Vell.
heterotípico Strobilorhachis glabra Klotzsch
heterotípico Strobilorhachis prismatica (Vell.) Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 15 a 20 cm; formato oval(ais)/
oblonga(s)/lanceolada(s); ápice(s) retuso(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s); indumento
piloso(s). Inflorescência: posição terminal(ais)/axilar(es); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s);
número de espiga(s) 1; bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma oblonga(s)/elíptica(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s)/
acuminado(s)/mucronado(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s)
comprimento 5 mm; corola comprimento 3 a 4 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Claussen, 39, P (P03578803), P (P03578801), NY,  (NY00484141), Minas Gerais
A. M. Amorim, 7321, MBML (MBML035155), RB, 468306,  (RB00529253), Espírito Santo
Kameyama, C, 109, SPF, 468306,  (SPF00134179), São Paulo
S. J. Silva Neto, 1603, RB, 468306,  (RB00035384), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Aphelandra prismatica (Vell.) Hiern

Figura 2: Aphelandra prismatica (Vell.) Hiern

Figura 3: Aphelandra prismatica (Vell.) Hiern
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Aphelandra prismatica (Vell.) Hiern

Figura 5: Aphelandra prismatica (Vell.) Hiern

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra pulcherrima (Jacq.) Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aphelandra pulcherrima, .

Tem como sinônimo
basiônimo Justicia pulcherrima Jacq.
heterotípico Aphelandra arborea (Mill.) M.R.Almeida
heterotípico Aphelandra cristata (Jacq.) R.Brown
heterotípico Aphelandra daemonia Leonard
heterotípico Aphelandra glabrata Willd. ex Nees
heterotípico Aphelandra incerta Leonard
heterotípico Aphelandra pulcherrima  var.  deltoidea Nees
heterotípico Aphelandra sericophylla Leonard
heterotípico Justicia arborea Miller

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete/sub tetragonal(ais)/tetragonal(ais). Folha: pecíolo(s) ausente(s) séssil(eis)/presente(s) peciolada(s);
lâmina(s) comprimento 8 a 27 cm; formato elíptica(s)/oval(ais)/oblonga(s); ápice(s) curto(s) acuminada(s); base decorrente(s)/
estreitada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s)/sub crenada(s); indumento pubescente(s)/glabra(s). Inflorescência: posição
terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) sub séssil(eis); número de espiga(s) 1 a vários; bráctea(s) cor
roxa ou arroxeada/marrom; bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s);
bráctea(s) ocelo(s) presente(s) ocelada(s). Flor: cálice(s) comprimento 7 a 8 mm; corola comprimento 5 a 6 cm; corola cor
vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Frame, 186, NY,  (NY00818910), Rondônia
G. T. Prance, 28734, NY,  (NY00818896), Amazonas
H. Medeiros, 467, RB, 507615,  (RB00610174), Acre

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18: 1-157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra rigida Glaz. ex Mildbr.
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 12 a 21 cm; formato lanceolada(s);
ápice(s) longo(s) acuminado(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira; indumento glabro(s). Inflorescência:
posição terminal(ais); ramificação(ções) presente(s) composta(s)/ausente(s) simples; espiga(s) sub séssil(eis); número de
espiga(s) 1 a vários; bráctea(s) cor vermelha; bráctea(s) forma lanceolada(s)/ovada(s); bráctea(s) ápice(s) acuminado(s);
bráctea(s) margem(ns) serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 13 a 14 mm; corola
comprimento 1.7 cm; corola cor vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Glaziou, A.F.M., 18400, P (P00719682), P (P00719681), P (P00719679), K,  (K000534444), Rio de Janeiro, Typus
Brade, 15829, RB, 34022,  (RB00425095), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18: 1-157.

88

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/5/34/44/4/k000534444.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/42/50/95/00425095.dzi


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra schieferae Leonard
DESCRIÇÃO

Caule: formato sub tetragonal(ais). Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento até 36 cm; formato
oblanceolada(s); ápice(s) aguda(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) crenada(s); indumento glabro(s)/hirsuto(s).
Inflorescência: posição terminal(ais)/axilar(es); ramificação(ções) presente(s) composta(s); espiga(s) pedunculado(s);
número de espiga(s) muitas; bráctea(s) cor vermelha; bráctea(s) forma ovada(s)/triangular(es); bráctea(s) ápice(s) agudo(s);
bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) presente(s) ocelada(s). Flor: cálice(s) comprimento 7 mm; corola
comprimento 5 cm; corola cor vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Saraiva, 1505, NY,  (NY00627206), Acre

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18: 1-157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra schottiana (Nees) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Geissomeria schottiana Nees
heterotípico Geissomeria longiflora  var.  paniculata Nees
heterotípico Geissomeria schottiana  var.  floribunda Wawra
heterotípico Stephanophysum attenuatum Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 8.5 a 26.2 cm; formato
lanceolada(s)/oblanceolada(s); ápice(s) acuminada(s)/falcado(s); base decorrente(s); margem(ns) inteira/sub crenada(s);
indumento glabro(s). Inflorescência: posição terminal(ais)/axilar(es); ramificação(ções) presente(s) composta(s); espiga(s)
pedunculado(s); número de espiga(s) muitas; bráctea(s) cor verde; bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s);
bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 3.5 a 5 mm; corola
comprimento 2 a 3 cm; corola cor vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. R. Noblick, 1928, MBM (MBM097772), CEPEC,  (CEPEC00033482), Bahia
L. Kollmann, 7819, RB,  (RB00570446), Espírito Santo
Michelin Ramos, ME, 4798, MBM (MBM054344), IBGE,  (IBGE00007591), São Paulo
P. H. A. Melo, 664, RB,  (RB00548075), Minas Gerais
A. P. Duarte, 5882, RB,  (RB00418904), Rio de Janeiro
Schott,H., 6124, W (W0049977), W (W0049976), Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. (2004) Aphelandra R.Br. (Acanthaceae) novas combinações e novos sinônimos. Bradea 10(1): 17-23.
Profice, S.R. & Adreata R.H.P. (2011) Revisão taxonônima de Aphelandra R.Br. (Acanthaceae) de corola curto-labiada.
Pesquisas, Botânica 62:7-70.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra squarrosa Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aphelandra squarrosa, .

Tem como sinônimo
homotípico Aphelandra squarrosa  var.  laxior Nees
heterotípico Aphelandra chrysops W.Bull
heterotípico Aphelandra concinna Rizzini
heterotípico Aphelandra leopoldii (Van Houtte) Lowe
heterotípico Aphelandra oostachya Wawra
heterotípico Aphelandra squarrosa  var.  angustifolia Nees
heterotípico Aphelandra squarrosa  var.  citrina Planchon
heterotípico Aphelandra squarrosa  var.  leopoldii Van Houtte

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 25 a 30 cm; formato elíptica(s);
ápice(s) curto(s) acuminada(s); base estreitamente cuneada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s); indumento glabro(s).
Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número de espiga(s)
1 a 3; bráctea(s) cor amarela/laranja; bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s)/mucronado(s); bráctea(s)
margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 8 a 10 mm; corola comprimento 3.75
a 5 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

COMENTÁRIO

As variedades cultivadas como ornamentais possuem folhas variegadas. As populações encontradas na natureza apresentam folhas
não-variegadas, ou com linhas mais claras nas nervuras.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

J. R. Pirani, 2850, NY,  (NY00484146), Rio de Janeiro
L. Kollmann, 4147, MBML (MBML016198), Espírito Santo
M. Kuhlmann, 4076, NY,  (NY00484147), São Paulo
ex herb. United States National, s.n., US, 2601375,  (US02867839), Pernambuco

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Aphelandra squarrosa Nees

Figura 2: Aphelandra squarrosa Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 3: Aphelandra squarrosa Nees

Figura 4: Aphelandra squarrosa Nees

Figura 5: Aphelandra squarrosa Nees

Figura 6: Aphelandra squarrosa Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18: 1-157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra stephanophysa Nees
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) ausente(s) séssil(eis)/presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 13.5 a 22 cm;
formato oblonga(s); ápice(s) aguda(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) sub repando(s); indumento glabro(s).
Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número de espiga(s)
1; bráctea(s) cor amarela; bráctea(s) forma ovada(s)/oblonga(s); bráctea(s) ápice(s) obtuso(s); bráctea(s) margem(ns) não
serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 8.5 mm; corola comprimento 3 cm; corola cor
vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Glaziou, A., 4165, P (P00719688), P (P00719687), K,  (K001096531), Rio de Janeiro, Typus
G. Martinelli, 12032, RB, 276881,  (RB00035427), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18: 1-157.
Profice, S.R. (1990/92). Espécies de Aphelandra R. Br. (Acanthaceae) no Estado do Rio de Janeiro- Morfologia foliar e das
brácteas Rodríguésia 42/44: 51-65.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra straminea Leonard
Tem como sinônimo
heterotípico Aphelandra hodgei Leonard
heterotípico Aphelandra longispica Leonard

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 20 a 30 cm; formato elíptica(s)/
oblonga(s)/oblanceolada(s); ápice(s) acuminada(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira/ondulada(s); indumento
glabro(s). Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) presente(s) composta(s)/ausente(s) simples; espiga(s)
séssil(eis); número de espiga(s) 1; bráctea(s) cor vermelha/marrom; bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s)/
acuminado(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) presente(s) ocelada(s). Flor: cálice(s) comprimento
9 a 11 mm; corola comprimento 5 cm; corola cor amarela/vermelha/rosa.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

Saraiva, R.S., 1505, MO (MO1401864), Acre

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18: 1-157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra variegata Morel
Tem como sinônimo
heterotípico Aphelandra porteana C.Morel

DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 15 a 20 cm; formato oval(ais)/
oblonga(s)/lanceolada(s); ápice(s) acuminada(s); base decorrente(s)/estreitada(s); margem(ns) inteira; indumento glabro(s).
Inflorescência: posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) séssil(eis); número de espiga(s)
1 a 3; bráctea(s) cor amarela/laranja/vermelha; bráctea(s) forma obovada(s)/elíptica(s); bráctea(s) ápice(s) agudo(s)/
obtuso(s); bráctea(s) margem(ns) não serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 25 mm; corola
comprimento 5 cm; corola cor amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M.A. Braga, 974, RB, 327248,  (RB00035494), Rio de Janeiro
R. Mello-Silva, 1562, RB, 378013,  (RB00035454), SPF, 378013,  (SPF00135064), Espírito Santo
S. G. Vinha, 120, CEPEC, 378013,  (CEPEC00003661), NY, 378013,  (NY00484150), RB, 241250,  (RB00035339), Bahia
L. Kollmann, 6024, MBML, 327248 (MBML020101), RB, 327248,  (RB00607783), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1975) The genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Contrib. Bot. 18: 1-157.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Aphelandra wasshausenii Profice
DESCRIÇÃO

Caule: formato terete. Folha: pecíolo(s) presente(s) peciolada(s); lâmina(s) comprimento 9 a 24 cm; formato oblanceolada(s);
ápice(s) acuminada(s)/falcado(s); base decorrente(s); margem(ns) inteira/sub crenada(s); indumento glabro(s). Inflorescência:
posição terminal(ais); ramificação(ções) ausente(s) simples; espiga(s) pedunculado(s); número de espiga(s) muitas; bráctea(s)
cor vermelha/marrom; bráctea(s) forma lanceolada(s)/ovada(s); bráctea(s) ápice(s) acuminado(s); bráctea(s) margem(ns) não
serreada(s); bráctea(s) ocelo(s) ausente(s). Flor: cálice(s) comprimento 10 a 11 mm; corola comprimento 3.5 a 5 cm; corola
cor vermelha.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto 1,0-3,0 m alt.; caule cilíndrico, glabrescente, na região apical estrigoso-pubescente; folha com pecíolo canaliculado,
estrigoso-pubescente, 1,0-2,0 cm compr.; lâmina oblanceolada, 9,0-24,0 cm compr., 3,0-5,2 cm larg., ápice acuminado, às
vezes, levemente falcado, base decorrente, margem inteira ou subcrenada, glabriúscula em ambas as faces. Inflorescência espiga
densa, às vezes, com aspecto mais laxo, 1,5-4,5 cm compr.; bráctea vinácea, imbricada, cartácea, lanceolado-ovada, 5,0-7,0
mm compr., 2,5-4,0 mm larg., côncava, ápice acuminado, base obtusa, margem inteira, em ambas as faces com indumento
estrigoso-pubescente; bractéola subulada, 5,0-6,0 mm compr., 1,5 mm larg., ápice acuminado, pubérula, com tricomas simples
e glandulares; cálice vináceo, 10,0-11,0 mm compr., lacínios glabros, lanceolados, 1,5-2,5 mm larg., ápice apiculado, margem
hialina; corola vermelha, 3,5-5,0 cm compr., base 3,0-3,5 mm larg., fauce 4,5-5,0 mm larg., lábio superior bilobado 2,5 mm
compr., 5,0 mm larg., lábio inferior com os lobos laterais oblongos, 3,0-3,5 mm compr., 2,5 mm larg., obtusos, o mediano,
suborbicular, 4,0 mm compr., 3,0 mm larg.; antera 4,5 mm compr., apiculada, no dorso vilosa; filete 2,3-3,0 cm compr., na região
apical viloso; estilete 3,0-3,5 cm compr., com ápice truncado. Fruto não observado.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kameyama, C., 13, RB, 433921,  (RB00533858), Minas Gerais, Typus
L. Kollmann, 4314, RB, 506438,  (RB00607331), Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. (2005) Três novas espécies de Aphelandra R.Br.(Acanthaceae) para o Brasil. Acta bot.bras. 19(4): 769-774.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Asystasia Blume
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Asystasia, Asystasia gangetica.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Asystasia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21646.

DESCRIÇÃO

Ervas ou arbustos. Folhas com margem inteira ou crenada. Inflorescências racemosas secundifloras, geralmente terminais. Cálice
5-lobado, lobos homomórficos. Corola com prefloração coclear ascendente, em forma de funil, tubo expandindo-se distalmente
até a fauce, limbo 2-labiado, subactinomorfo. Estames 4, inclusos. Ovário com 2 óvulos por lóculo, estigma capitado, 2-lobado.
Cápsulas clavadas, retináculo presente. Sementes 2–4, glabras, superfície irregularmente tuberculada, margem irregularmente
lobada.

COMENTÁRIO

Asystasia Blume inclui cerca de 40 espécies nativas das áreas tropicais e subtropicais do Velho Mundo (Hu et al. 2011). Apenas a
espécie A. gangetica (L.) T.Anderson é utilizada como ornamental no Brasil, onde é amplamente cultivada em jardins e também
pode ocorrer como subespontânea em áreas naturais (Profice 2006).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Maranhão, Paraíba, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo)
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

BIBLIOGRAFIA

Hu, J., Deng, Y. & Daniel, T.F. 2011. Asystasia Blume. Pp. 437–438 in Acanthaceae. Flora of China 19: 369–477.
Profice, S.R. 2006 [2007]. Espécies ornamentais da família Acanthaceae no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Eugeniana 29: 43–
56.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Asystasia gangetica (L.) T.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Justicia gangetica L.

DESCRIÇÃO

Asystasia gangetica (L.) T.Anderson é cultivada como ornamental devido seu crescimento rápido e suas flores vistosas com cores
diversas, que variam de brancas, cremes, avermelhadas a lilases. É facilmente diferenciada das Acanthaceae nativas do Brasil
pelas suas sementes glabras com superfície irregularmente tuberculada e margens irregularmente lobadas.

COMENTÁRIO

Asystasia gangetica (L.) T.Anderson é uma espécie originária da Ásia (Profice 2006), especialmente da Índia, e amplamente
cultivada como planta ornamental no mundo todo. No Brasil, esta espécie é comumente cultivada em jardins, mas pode escapar
ao cultivo e se tornar subespontânea em algumas áreas naturais, como restingas, manguezais, áreas alagadas, florestas de galeria e
bordas de florestas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Maranhão, Paraíba, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo)
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.E. Valente, 315, VIC, 19263,  (VIC019263), Minas Gerais
J.C. Andrade, 2, MOSS, 4589, Rio Grande do Norte
G. Davidse et al., 17779, NY,  (NY00818912), MO (MO1404352), US, 2957818,  (US02868450), Pará
C. Campos, 15, RB,  (RB01330088), COR,  (COR00002501), ASE, 39440, Mato Grosso do Sul
R. Marquete et al., 3052, RB, 393272,  (RB00037794), MBM, 393272 (MBM347041), Rio de Janeiro
J.P.B. Santos & J.R. Fabricante, 1, ASE (ASE0038663), Sergipe
M.L. Guedes, 24695, ALCB (ALCB021933), Bahia
S.F. Lolis et al., 1175, HTO, 5225, IBGE,  (IBGE00052371), Tocantins
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

G.S. Pinto, 339, EAC (EAC0059870), Ceará
L. Rossi, 507, PMSP (PMSP000507), São Paulo
V. Dante, s.n., HUEM,  (HUEM000000004), Paraná
C. Schlindwein et al., 1121, UFP, 31763,  (UFP031763), Pernambuco
A.I.L. Pinheiro & J.W.A. Silva, 896, MAC, 40561,  (MAC0040561), Alagoas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Asystasia gangetica (L.) T.Anderson

Figura 2: Asystasia gangetica (L.) T.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. 2006 [2007]. Espécies ornamentais da família Acanthaceae no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Eugeniana 29: 43–
56.
Thwaites, G.H.K. 1858–1864. Enumeratio plantarum Zeylaniae [...]. London: Dulau & Co. <https://doi.org/10.5962/
bhl.title.574>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Avicennia L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Avicennia, Avicennia germinans, Avicennia schaueriana.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Avicennia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB79916.

Tem como sinônimo
homotípico Hilairanthus Tiegh.
heterotípico Donatia Loefl.
heterotípico Halodendrum Thouars
heterotípico Racka J.F.Gmel.
heterotípico Sceura Forssk.

DESCRIÇÃO

Árvores ou arbustos. Pneumatóforos presentes, verticais, não-ramificados, digitiformes. Ramos com nós conspícuos. Folhas
opostas, decussadas, pecioladas; lâminas coriáceas, inteiras. Inflorescências surgindo na porção apical dos ramos, terminais ou
axilares, frequentemente formando panículas espiciformes ou capitadas. Flores sésseis, bissexuais, subtendidas por 1 bráctea e 2
bractéolas laterais envolvendo a base do cálice; bráctea solitária, triangular a oblonga, foliácea; bractéolas alongadas, triangulares
a oblongas; cálice 5-mero; corola subactinomorfa ou zigomorfa, tubular na base, 5-mera, 4-lobada (lobo dorsal oriundo da fusão
de 2 lobos); estames 4(–5–6), desiguais ou não, alternados com lobos da corola, epipétalos, anteras 2-lobadas; ovário 1-locular,
estigma 2-lobado. Cápsula pseudovivípara, elipsoide ou ovoide.
Descrição modificada a partir de Duke (1991) e Gibson (1970).

COMENTÁRIO

Por muito tempo o gênero Avicennia L. foi considerado de posição incerta, com muitos autores incluindo-o dentro de Verbenaceae
ou em uma família suficientemente distinta (i.e., Avicenniaceae Miq.). Apenas recentemente, com base em dados moleculares,
a proximidade de Avicennia com Acanthaceae Juss. e Pedaliaceae R.Br. foi sugerida por alguns autores e, posteriormente,
confirmada como sendo parte das Acanthaceae a partir do estudo de Schwarzbach & McDade (2002), sendo este o único gênero
da subfamília Avicennioideae Miers.
Avicennia é notadamente conhecido por incluir algumas das plantas mais comuns dos manguezais de todo o globo (Tomlinson
1986). O gênero circunscreve oito espécies: cinco delas ocorrem nos manguezais das zonas tropicais e subtropicais do Velho
Mundo e da Australásia, enquanto três delas ocorrem no Novo Mundo (Duke 1991). Apenas Avicennia germinans (L.) L. e A.
schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke são registradas no Brasil, onde se distribuem nos manguezais praticamente ao longo
de toda a costa.

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Manguezal, Restinga, Vegetação Aquática
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Amapá)
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das espécies de Avicennia (Acanthaceae) do Brasil
1. Flores com corola com indumento tomentoso internamente; estames fortemente desiguais, filetes com porção livre do tubo da
corola; cápsulas com indumento tomentoso a velutino externamente. Avicennia germinans
1. Flores com corola com indumento glabro internamente; estames iguais a levemente desiguais, filetes completamente fundidos
ao tubo da corola; cápsulas com indumento puberulento externamente. Avicennia schaueriana

MATERIAL TESTEMUNHO

Ribeiro, R., 307, RB

BIBLIOGRAFIA

Duke, NC. (1991). A systematic revision of the mangrove genus Avicennia (Avicenniaceae) in Australasia. Australian Systematic
Botany 4(2): 299–324. <https://doi.org/10.1071/sb9910299>.
Gibson, D.N. 1970. Verbenaceae. Pp. 167–236 in Flora of Guatemala, part IX, numbers 1 and 2, Standley, P.C. & Williams, L.O.
(eds.). Fieldiana, Bot. 24(9/1–2): 1–236. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.2434>.
Schwarzbach, A.E. & McDade, L.A. 2002. Phylogenetic relationships of the mangrove family Avicenniaceae based on chloroplast
and nuclear ribosomal DNA sequences. Systematic Botany 27(1): 84–98. <https://doi.org/10.1043/0363-6445-27.1.84>.
Tomlinson, P.B. 1986. Avicenniaceae. Pp. 186-207 in The Botany of Mangroves. Cambridge: Cambridge Univ. Press. <https://
doi.org/10.1017/CBO9781139946575>.
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Avicennia germinans (L.) L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Avicennia germinans, .

Tem como sinônimo
basiônimo Bontia germinans L.
heterotípico Avicennia africana P.Beauv.
heterotípico Avicennia elliptica  Thunb. var.  elliptica
heterotípico Avicennia elliptica  var.  martii Moldenke
heterotípico Avicennia elliptica Thunb.
heterotípico Avicennia floridana Raf.
heterotípico Avicennia germinans  f.  brasiliensis Moldenke
heterotípico Avicennia germinans  var.  cumanensis (Kunth) Moldenke
heterotípico Avicennia germinans  var.  guayaquilensis (Kunth) Moldenke
heterotípico Avicennia lamarckiana C.Presl
heterotípico Avicennia meyeri Miq.
heterotípico Avicennia nitida  var.  trinitensis Moldenke
heterotípico Avicennia nitida Jacq.
heterotípico Avicennia oblongifolia Nutt. ex Chapm.
heterotípico Avicennia officinalis  var.  lanceolata Kuntze
heterotípico Avicennia officinalis  var.  nitida (Jacq.) Kuntze
heterotípico Avicennia tomentosa  var.  campechensis Jacq.
heterotípico Avicennia tomentosa  var.  cumanensis Kunth
heterotípico Avicennia tomentosa  var.  guayaquilensis Kunth
heterotípico Avicennia tomentosa Jacq.
heterotípico Hilairanthus nitidus (Jacq.) Tiegh.
heterotípico Hilairanthus tomentosus (Jacq.) Tiegh.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s)/elíptica(s). Flor: lobo(s) das corola tomentoso(s) na(s) face(s) adaxial; estame(s)
desigual(ais); inserção(ções) do estame(s) parcialmente inserido(s) no tubo da corola. Fruto: indumento do pericarpo
velutino(s)/tomentoso(s).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Manguezal, Restinga, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
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Nordeste (Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.F. Austin et al., 7331, MG (MG069602), NY,  (NY01788470), NY,  (NY02026751), Amapá
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Avicennia schaueriana Stapf & Leechm.
ex Moldenke
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Avicennia schaueriana, .

Tem como sinônimo
homotípico Avicennia schaueriana  Stapf & Leechm. ex Moldenke f.  schaueriana
heterotípico Avicennia schaueriana  f.  glabrescens Moldenke

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) elíptica(s)/obovada(s). Flor: lobo(s) das corola glabro(s) na(s) face(s) adaxial; estame(s) iguais/subiguais;
inserção(ções) do estame(s) completamente inserido(s) no tubo da corola. Fruto: indumento do pericarpo puberulento(s).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Manguezal, Restinga, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Amapá)
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Piauí, Sergipe)
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 683, PACA, 64920,  (PACA064920), NYBG, 573611,  (NY00573611), US, 2281838,  (US02883741), US,
2123175,  (US02883742), Santa Catarina
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Barleria cristata L.
Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

MATERIAL TESTEMUNHO

R.S. Fernandes, 5, RB,  (RB00778803), Rio de Janeiro
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Brillantaisia P.Beauv.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Brillantaisia, Brillantaisia lamium.

COMO CITAR

Fernandes, U.G., Kameyama, C. 2020. Brillantaisia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB605024.

DESCRIÇÃO

Ervas com ramos eretos a prostrados 0,3 - 2 m alt., frequentemente enraizando nos nós; ramos fistulosos, quadrangulares, com
muitos cistólitos lineares, verdes a arroxeados, com projeções aladas nos ângulos de 0,5-1mm, glabros, com tricomas tectores
simples multicelulares apenas sobre os nós. Folhas pecioladas a sésseis; pecíolo alado, alas 1-2 mm, hirsuto com tricomas tectores
simples multicelulares, frequentemente arroxeado; lâminas ovadas a largo ovadas, raramente oblongas, discolores verdes com
a face abaxial de cor verde clara, vinácea ou arroxeada, densamente a esparsamente pubescente com tricomas tectores simples,
base cordada, subcordada a truncada, decorrente, margem inteira, repanda a levemente crenulada, ápice agudo a acuminado,
nervuras eucamptódromas levemente proeminentes na face abaxial de cor verde a arroxeada; Inflorescências em tirsos terminais
ou panículas axilares nos ramos superiores, ramos da inflorescência verdes a arroxeados, pubescentes com tricomas glandulares
pedunculados; brácteas ovadas, obovadas a espatuladas, pubescentes com tricomas tectores simples multicelulares; bractéolas
obovadas, espatuladas a lineares, pubescentes com tricomas tectores simples multicelulares; Cálice com os segmentos subiguais,
levemente reflexos, lineares triangulares, esparsamente pubescente com tricomas glandulares pedunculados, ápice levemente
arredondado; Corola bilabiada, roxa a lilás, raramente alva, o lábio inferior de cor mais escura; tubo da corola de cor creme a lilás;
porção expandida da corola roxa internamente com duas máculas de cor roxa escuro a negras; lábio superior de cor creme a lilás,
com tricomas glandulares pedunculados na parte externa; lábio inferior, de cor lilás a roxo escuro, com ápice trilobado, glabro na
face interna e pubescente com tricomas glandulares pedunculados na face externa; Androceu com 2 estames, filetes alvos a lilases,
anteras arroxeadas, estaminoides exsertos do tubo da corola; Gineceu com estigma bífido com lobo inferior mais longo, estilete
pubescente, glabrescente com tricomas tectores simples, ovário glabro; Cápsula linear, glabra; Sementes 28-32, de cor marrom
escuro.

COMENTÁRIO

Brillantaisia P. Beauv. é um gênero com 12 espécies, nativo da África tropical e Madagascar (Sidwell 1998). No Brasil o gênero
é representado por apenas uma espécie (Brillantaisia lamium (Nees) Benth.) que está se comportando como uma espécie exótica
invasora na região costeira sudeste do Brasil, sendo registrada até o momento nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
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Brillantaisia lamium (Nees) Benth.
DESCRIÇÃO

Ervas com ramos eretos a prostrados 0,3 - 2 m alt., frequentemente enraizando nos nós; ramos fistulosos, quadrangulares, com
muitos cistólitos lineares, verdes a arroxeados, com projeções aladas nos ângulos de 0,5-1mm, glabros, com tricomas tectores
simples multicelulares apenas sobre os nós. Folhas pecioladas a sésseis; pecíolo alado, alas 1-2 mm, hirsuto com tricomas tectores
simples multicelulares, frequentemente arroxeado; lâminas ovadas a largo ovadas, raramente oblongas, discolores verdes com
a face abaxial de cor verde clara, vinácea ou arroxeada, densamente a esparsamente pubescente com tricomas tectores simples,
base cordada, subcordada a truncada, decorrente, margem inteira, repanda a levemente crenulada, ápice agudo a acuminado,
nervuras eucamptódromas levemente proeminentes na face abaxial de cor verde a arroxeada; Inflorescências em tirsos terminais
ou panículas axilares nos ramos superiores, ramos da inflorescência verdes a arroxeados, pubescentes com tricomas glandulares
pedunculados; brácteas ovadas, obovadas a espatuladas, pubescentes com tricomas tectores simples multicelulares; bractéolas
obovadas, espatuladas a lineares, pubescentes com tricomas tectores simples multicelulares; Cálice com os segmentos subiguais,
levemente reflexos, lineares triangulares, esparsamente pubescente com tricomas glandulares pedunculados, ápice levemente
arredondado; Corola bilabiada, roxa a lilás, raramente alva, o lábio inferior de cor mais escura; tubo da corola de cor creme a
lilás; porção expandida da corola roxa internamente com duas máculas de cor roxa escuro a negras; lábio superior de cor creme
a lilás, com tricomas glandulares pedunculados na parte externa; lábio inferior, de cor lilás a roxo escuro, com ápice trilobado,
glabro na face interna e pubescente com tricomas glandulares pedunculados na face externa; Androceu com 2 estames, filetes
alvos a lilases, anteras arroxeadas, estaminoides exsertos do tubo da corola; Gineceu com estigma bífido com lobo inferior mais
longo, estilete pubescente, glabrescente com tricomas tectores simples, ovário glabro; Cápsula linear, glabra; Sementes 28-32, de
cor marrom escuro.

COMENTÁRIO

Essa espécie nativa das matas úmidas da região oeste e central da África (Sidwell 1998), está se comportando como uma espécie
invasora na região da Mata Atlântica no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi recentemente registrada ao longo da costa
sudeste do Brasil, desde a porção central do litoral sul de São Paulo, no município de Itanhaém, até a cidade do Rio de Janeiro, na
região leste da cidade de São Paulo e na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo.
É facilmente encontrada em bordas de mata, em beiras de estradas litorâneas, especialmente ao longo da Rodovia BR-101, em
clareiras de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, em florestas de restingas, e matas ciliares, em solos arenosos a argilosos,
úmidos, encharcados ou com ramos submersos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO
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F.G.Pereira, 215, PMSP (PMSP015145), São Paulo
M.M. Moreira, 241, RB,  (RB01401316), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Brillantaisia lamium (Nees) Benth.

Figura 2: Brillantaisia lamium (Nees) Benth.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 3: Brillantaisia lamium (Nees) Benth.

Figura 4: Brillantaisia lamium (Nees) Benth.

Figura 5: Brillantaisia lamium (Nees) Benth.

Figura 6: Brillantaisia lamium (Nees) Benth.
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Figura 7: Brillantaisia lamium (Nees) Benth.

BIBLIOGRAFIA

Sidwell, K. 1998. A revision of Brillantaisia (Acanthaceae). Bull. nat. Hist. Mus. Lond. (Bot.) 28 (2): 67-113. Disponível
em:<https://www.biodiversitylibrary.org/item/20342#page/3/mode/1up>
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Chamaeranthemum Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Chamaeranthemum, Chamaeranthemum beyrichii.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Chamaeranthemum in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4115.

DESCRIÇÃO

Ervas estoloníferas. Ramos cilíndricos, indumento tomentoso ou velutino. Folhas opostas, decussadas, pecioladas; lâminas ovais,
oblongas, cordadas ou obovais, elípticas ou lanceoladas. Inflorescências em geral apicais, espiciformes. Flores com cálice 5-
lobado, lobos profundamente partidos; corola salveforme, alva, lilás, azul ou rosada, 5-lobada, lobos subiguais, subactinomórfica;
estames 2, anteras 2-tecas, estaminódios 2, raramente funcionais (monotecas); ovário 2-carpelar, 2-locular, 2 óvulos por lóculo.
Cápsulas curtamente estipitadas, retináculo presente. Sementes 4.
Descrição baseada em Chamaeranthemum beyrichii Nees.

COMENTÁRIO

Chamaeranthemum Nees é um pequeno gênero Neotropical que, por hora, inclui apenas duas espécies: Chamaeranthemum
beyrichii Nees, que ocorre na Mata Atlântica do leste do Brasil, e C. tonduzii Lindau, que ocorre na Costa Rica. Segundo McDade
et al. (2018), este gênero é morfológica e filogeneticamente relacionado a Pseuderanthemum Radlk., com quem compartilha as
flores com corola salveforme de aspecto subactinomórfico (lobos subiguais) e a presença de 2 estames com anteras 2-tecas e 2
estaminódios, sendo tênue o limite entre estes gêneros.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Sul (Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

BIBLIOGRAFIA

McDade, L.A., Hammel, B.E. & Kiel, C.A. 2018. New species, new combinations and new synonymies towards a treatment of
Acanthaceae for the Manual de Plantas de Costa Rica. Aliso 36(1): 27–45.
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Nees [von Esenbeck], C.G.D. 1836. Corytacanthus. P. 445 in A Natural System of Botany [...], ed.2, Lindley, J. (auct.). London:
Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.130142>.
Nees [von Esenbeck], C.G.D. 1847. Acanthaceae. Pp. 46–519 in Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis [...], vol.
11, Sistens pr#sertim Acanthaceas et Verbenaceas, De Candolle, A. (ed.). Parisiis [Paris]: Sumptibus Victoris Masson. <https://
doi.org/10.5962/bhl.title.286>.
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Chamaeranthemum beyrichii Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Chamaeranthemum beyrichii, .

Tem como sinônimo
homotípico Chamaeranthemum beyrichii  Nees var.  beyrichii
heterotípico Chamaeranthemum beyrichii  var.   Hook.f.
heterotípico Chamaeranthemum beyrichii  var.  rotundifolium Nees
heterotípico Chamaeranthemum gaudichaudii Nees
heterotípico Chamaeranthemum malifolium (Nees) A.L.A.Côrtes
heterotípico Chamaeranthemum venosum M.B.Foster ex Wassh. & L.B.Sm.
heterotípico Eranthemum leuconeurum hort. ex Schltdl.
heterotípico Schaueria malifolia Nees

DESCRIÇÃO

Para descrição morfológica de Chamaeranthemum beyrichii Nees, veja a descrição do gênero Chamaeranthemum Nees <http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4115>, pois foi baseada nesta espécie.

COMENTÁRIO

Chamaeranthemum beyrichii Nees uma espécie endêmica da Mata Atlântica do leste do Brasil, com registros de ocorrências
naturais, até o momento, nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por possuir folhas variegadas chamativas e
se propagar vegetativamente de modo fácil, esta espécie tem sido há muito cultivada como ornamental na Europa e no Brasil.
A maior parte dos espécimes de herbário sob o nome Chamaeranthemum beyrichii Nees, corresponde, na verdade, há
Pseuderanthemum corcovadense (Regel) Lindau. Este equívoco se dá, possivelmente, pelo fato de Nees (1847b) incluir espécimes
de P. corcovadense sob C. beyrichii em sua variedade “# foliis oblongis”.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Sul (Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.S. Leoni, 4790, RB,  (RB01304291), Minas Gerais
R. Reitz, 6271, HBR (HBR0034668), Santa Catarina, Typus

117

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/30/42/91/01304291.dzi


Angiospermas Acanthaceae Juss.

C. Farney et al., 3590, SPF,  (SPF00198726), RB,  (RB00452049), MBM (MBM363451), Rio de Janeiro
D.A. Folli, 2776, US, 3362049,  (US02868737), US, 3421859,  (US02868740), CVRD, 5465,  (CVRD005465), RB, 
(RB00035487), Espírito Santo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Clistax Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Clistax, Clistax bahiensis, Clistax brasiliensis, Clistax speciosus.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Clistax in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4118.

Tem como sinônimo
heterotípico Corytacanthus Nees

DESCRIÇÃO

Arbustos apoiantes terrícolas ou ervas epífitas. Folhas opostas, decussadas, pecioladas; lâminas, inteiras. Inflorescências,
frequentemente em dicásios reduzidos a uma flor; brácteas ovais ou lineares; bractéolas grandes, lanceoladas, oblongas ou ovais.
Flores com cálice tubular, 4-partido; corola, tubular na base, 5-mera, 2-labiada, lábio superior 1-lobado, lábio inferior 3-lobado,
palato com textura e cor distintos da lâmina; estames 2, anteras 2-teca, paralelas, sagitada na base; ovário 2-locular, estigma
desigualmente 2-lobado. Cápsula estipitada, clavada, retináculo presente. Sementes 4, orbiculares, glabras.
Descrição modificada a partir de Nees (1847) e Profice & Leitman (2013).

COMENTÁRIO

Clistax Mart. é um pequeno gênero endêmico do leste do Brasil que inclui apenas 3 espécies: C. bahiensis Profice & Leitmann, C.
brasiliensis Mart. e C. speciosus (Nees) Nees. É um gênero morfologicamente relacionado a Justicia L. e que se caracteriza pelas
conspícuas bractéolas.

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Epífita, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das espécies de Clistax (Acanthaceae) do Brasil
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1. Ervas epífitas; ramos, folhas, brácteas, bractéolas e cálice glabros; brácteas e bractéolas lanceoladas a lineares; cálice
avermelhado ou vináceo; corola com tubo alongado, avermelhada em sua totalidade, lábios superior e inferior oblongos a
oblongo-elípticos, lábio inferior com palato avermelhado em sua totalidade. Clistax bahiensis
1. Arbustos apoiantes terrícolas; ramos, folhas, brácteas, bractéolas e cálice pubescentes ou velutinos, raramente glabrescentes
quando na senescência; brácteas e bractéolas ovais ou orbiculares; cálice esverdeado; corola com tubo encurtado, branca
externamente e lilás internamente, lábio superior orbicular, inferior oblongo, lábio inferior com palato lilás com máculas brancas.
            2. Brácteas 1–1,2 cm compr., ovais; bractéolas ovais. Clistax brasiliensis
            2. Brácteas 1,4–1,8 cm compr., oval-lanceolada; bractéolas orbiculares. Clistax speciosus

BIBLIOGRAFIA

Martius, C.F.P. 1829. Nova Genera et Species Plantarum [...], vol. 3. Monachii [Munich]: Caroli Wolf. <https://doi.org/10.5962/
bhl.title.450>.
Nees [von Esenbeck], C.G.D. 1847. Acanthaceae. Pp. 1–164, tab. 1–31 in Flora Brasiliensis […], vol. 9, Endlicher, S. &
Martius, C. F. P. (eds.). Monachii [Munich]: Typographia Regia C. Wolf et fil. et in offic. lithograph. S. Minsinger. <https://
doi.org/10.5962/bhl.title.454>.
Profice, S.R. & Leitman, P. 2013. Clistax bahiensis (Acanthaceae), a new epiphytic species from Bahia, Brazil. Phytotaxa 132(1):
47–52. <http://doi.org/10.11646/phytotaxa.132.1.4>.
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Clistax bahiensis Profice & Leitman
DESCRIÇÃO

Caule: indumento dos ramo(s) glabro(s). Inflorescência: forma das bráctea(s) linear(es) - lanceolada(s); forma das
bractéola(s) lanceolada(s) ou oblongo(s) - lanceolada(s); cor das bractéola(s) vermelha. Flor: cor do cálice(s) vermelho a(s)
vináceo; forma dos lobo(s) do cálice(s) triangular(es); cor da corola vermelha; forma do lábio(s) superior(es) oblonga(s) ou
oblongo(s) - elíptica(s); forma do palato plano(s); cor do palato vermelho.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Difere prontamente das demais espécies de Clistax Mart. por ser uma erva epífita (vs. arbustos apoiantes terrícolas) com flores
com corola avermelhada em sua totalidade (vs. lilases com lábio inferior com palato maculado de branco).

COMENTÁRIO

Clistax bahiensis Profice & Leitmann é uma espécie endêmica da Mata Atlântica do sul da Bahia.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim et al., 4170, RB,  (RB00975015), CEPEC,  (CEPEC00106725), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Profice, S.R. & Leitman, P. 2013. Clistax bahiensis (Acanthaceae), a new epiphytic species from Bahia, Brazil. Phytotaxa 132(1):
47–52. <http://doi.org/10.11646/phytotaxa.132.1.4>.
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Clistax brasiliensis Mart.
DESCRIÇÃO

Caule: indumento dos ramo(s) glabro(s)/pubescente(s). Inflorescência: forma das bráctea(s) oval(ais); forma das
bractéola(s) oval(ais); cor das bractéola(s) verde. Flor: cor do cálice(s) verde; forma dos lobo(s) do cálice(s) oval(ais); cor
da corola lilás; forma do lábio(s) superior(es) orbicular(es); forma do palato côncavo(s); cor do palato lilás maculado(s) com
branco.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

É uma espécie próxima a Clistax speciosus (Nees) Nees, da qual difere pelas brácteas menores (1–1,2 vs. 1,4–1,8 cm compr.) e
ovais (vs. oval-lanceoladas).

COMENTÁRIO

Clistax brasiliensis Mart. é uma espécie endêmica da Mata Atlântica do leste do Brasil, com registros desde a Bahia até o Paraná.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.J. Shepherd, 4462, RB, 252568,  (RB00387373), São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Martius, C.F.P. 1829. Nova Genera et Species Plantarum [...], vol. 3. Monachii [Munich]: Caroli Wolf. <https://doi.org/10.5962/
bhl.title.450>.
Nees [von Esenbeck], C.G.D. 1847. Acanthaceae. Pp. 1–164, tab. 1–31 in Flora Brasiliensis […], vol. 9, Endlicher, S. &
Martius, C. F. P. (eds.). Monachii [Munich]: Typographia Regia C. Wolf et fil. et in offic. lithograph. S. Minsinger. <https://
doi.org/10.5962/bhl.title.454>.
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Clistax speciosus (Nees) Nees
Tem como sinônimo
basiônimo Corytacanthus speciosus Nees

DESCRIÇÃO

Caule: indumento dos ramo(s) velutino(s). Inflorescência: forma das bráctea(s) oval(ais); forma das bractéola(s)
orbicular(es); cor das bractéola(s) verde. Flor: cor do cálice(s) verde; forma dos lobo(s) do cálice(s) triangular(es); cor da
corola lilás; forma do lábio(s) superior(es) orbicular(es); forma do palato côncavo(s); cor do palato lilás maculado(s) com
branco.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

É uma espécie próxima a Clistax brasiliensis Mart., da qual difere pelas brácteas maiores (1–1,2 vs. 1,4–1,8 cm compr.) e oval-
lanceoladas (vs. ovais).

COMENTÁRIO

Clistax speciosus (Nees) Nees. é uma espécie endêmica das florestas do leste do Brasil, com registros confirmados nos estados
da Bahia — onde ocorre desde as florestas ombrófilas litorâneas até as florestas sazonalmente secas da Chapada Diamantina —,
Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.V. Alves, 4180, SPF, 342625,  (SPF00192781), RB, 342625,  (RB00387675), CEPEC (CEPEC00130152), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Nees [von Esenbeck], C.G.D. 1847. Acanthaceae. Pp. 1–164, tab. 1–31 in Flora Brasiliensis […], vol. 9, Endlicher, S. &
Martius, C. F. P. (eds.). Monachii [Munich]: Typographia Regia C. Wolf et fil. et in offic. lithograph. S. Minsinger. <https://
doi.org/10.5962/bhl.title.454>.
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Crossandra infundibuliformis (L.) Nees
Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Castilho, L.R., s.n., ESA (ESA051456), São Paulo
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Dicliptera Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dicliptera, Dicliptera ciliaris, Dicliptera gracilirama, Dicliptera
granchaquenha, Dicliptera purpurascens, Dicliptera sexangularis, Dicliptera squarrosa.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Dicliptera in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4120.

Tem como sinônimo
heterotípico Dactylostegium Nees
heterotípico Diapedium J.Koenig

DESCRIÇÃO

Dicliptera Juss.
Ervas perenes ou arbustos, com crescimento ereto, ascendente ou difuso, ramos com indumento piloso, pubescente ou
tomentoso, 6-anguloso em secção transversal. Folhas pecioladas, inteiras, com margem plana ou sinuosa. Flores em geral
sésseis, solitárias ou agrupadas em conjuntos de cimas, cimas congestas ou laxas, com aspecto capitado, globoso, espiciforme ou
umbeliforme; brácteas 2, protegendo címulas de 1–3 flores, desiguais; bractéolas 2 ou 4, em geral desiguais. Cálice 5-partido,
lobos lineares ou triangulares, desiguais ou não. Corola avermelhada, alaranjada, amarelada, alvacenta, rosada ou violácea;
ressupinada em até 180º; tubo estreito, ampliando-se gradualmente na porção distal; porção dilatada geralmente bilabiada,
lábio superior inteiro, emarginado ou fortemente 2-lobado, lábio inferior geralmente alargado, levemente 3-lobado. Estames 2,
exsertos, estaminódios ausentes; anteras 2-tecas, sacos das anteras desiguais, múticas ou apenas levemente apendiculadas. Ovário
com 2 óvulos por lóculo. Cápsulas ovoides a suborbiculares, achatadas látero-lateralmente; placenta separando-se elasticamente
das paredes (deiscência elástica). Sementes 4 ou 2 (neste caso, por aborto), lenticulares, com superfície lisa ou ornamentada.

Forma de Vida
Arbusto, Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta
Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga,
Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amapá, Pará, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas, Amapá, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (São Paulo)
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CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das espécies de Dicliptera do Brasil, baseada em Costa-Lima & Chagas
(2020)
1. Inflorescências distintamente alongadas, espiciformes; cimas paucifloras, flores geralmente solitárias;
    brácteas das címulas # 5 mm compr. D. sexangularis
1. Inflorescências distintamente capitadas, globosas ou subcônicas, umbeliformes; cimas multifloras, ge-
    ralmente com 3–5 címulas com 2–3 flores por axila; brácteas das címulas # 6 mm compr.
2. Ervas anuais ou bianuais; flores com corola rosada a purpúrea, não-falcada; anteras com tecas
    fortemente desiguais; cápsula com 4 sementes. D. ciliaris
2. Ervas ou arbustos perenes; flores com corola avermelhadas, alaranjadas ou, mais raramente,
    amarelada, falcada; anteras com tecas levemente desiguais; cápsulas com 2 sementes.
3. Ervas ou arbustos perenes, rizomatosos; inflorescências com cimas congestas, sub-
    sésseis; flores geralmente em agrupamentos densos nas axilas, de aspectos capita-
    dos. D. squarrosa
3. Ervas perenes, não-rizomatosas; inflorescências com cimas laxas, evidentemente pe-
    dunculadas; flores em cimas axilares pedunculadas, geralmente de aspecto paniculado.
4. Ramos com indumento glabrescente, tricomas hialinos; brácteas das címulas
    fortemente desiguais, elípticas, com margens setulosas. D. gracilirama
4. Ramos com indumento pubescente ou densamente piloso-tomentoso, tricomas
    geralmente purpúreos ou cinéreos; brácteas das címulas levemente desiguais,
    lanceoladas, com margens longamente ciliadas.
5. Ramos com indumento purpúreo a cinéreo, pubescente; címulas com
    2–3 flores, pedúnculos e brácteas setosos. D. purpurascens
5. Ramos com indumento glauco a cinéreo, densamente piloso-tomen-
    toso; címulas com 1(–3) flores, pedúnculos e brácteas piloso-tomen-
    tosas. D. granchaquenha

BIBLIOGRAFIA

Costa-Lima, J.L. & Chagas, E.C.O. 2020. A synopsis of Dicliptera (Acanthaceae) in Brazil, with the description of two new
species. Systematic Botany 45(2): 340–348. <https://doi.org/10.1600/036364420X15862837791186>.
Nees [von Esenbeck], C.G.D. 1847. Acanthaceae. Pp. 1–164, tab. 1–31 in Flora Brasiliensis […], vol. 9, Endlicher, S. & Martius,
C. F. P. (eds.). Monachii [Munich]: Typographia Regia C. Wolf et fil. et in offic. lithograph. S. Minsinger; Vindobonae [Vienna]:
Frid. Beck; Lipsiae [Leipzig]: Frid. Fleischer in comm. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.454>.
Nees [von Esenbeck], C.G.D. 1847. Acanthaceae. Pp. 46–519 in Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis [...], vol.
11, Sistens pr#sertim Acanthaceas et Verbenaceas, De Candolle, A. (ed.). Parisiis [Paris]: Sumptibus Victoris Masson. <https://
doi.org/10.5962/bhl.title.286>.
Wasshausen, D.C. & Wood, J.R.I. 2004. Notes on the genus Dicliptera (Acanthaceae) in Bolivia. Proceedings of the Biological
Society of Washington 117: 140–149.
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Dicliptera ciliaris Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Dicliptera mucronifolia Nees

DESCRIÇÃO

Caule: ciclo anual ou bianual(ais); tipo não rizomatoso(s); cor dos tricoma(s) dos ramo(s) hialino(s); indumento dos ramo(s)
glabrescente(s). Inflorescência: tipo capitada(s)/globosa(s) ou sub - cônica(s)/umbeliforme(s); disposição das flor(es) em
agrupamento congesto(s) de forma capitada(s) e curto(s) - pedunculada(s); cima(s) multiflora(s) geralmente com 3 - 5 címula(s);
címula(s) com 1 flor(es)/2 flor(es); comprimento das bráctea(s) das címula(s) maior ou igual a(s) 6 mm; relação da forma
entre as bráctea(s) das címula(s) desigual(ais); forma das bráctea(s) das címula(s) elíptica(s); margem(ns) das bráctea(s) das
címula(s) longamente ciliada(s); indumento do pedúnculo(s) glabrescente(s)/setoso(s). Flor: forma da corola não falcada(s);
cor da corola purpúrea/rósea; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais). Fruto: número de semente(s) 4.

COMENTÁRIO

Dicliptera ciliaris ocorre na porção leste da América do Sul, desde a Guiana até o Sudeste do Brasil. Muitas amostras desta
espécie, especialmente as provenientes do Nordeste do Brasil, eram historicamente identificadas como D. mucronifolia Nees,
nome sinonimizado sob D. ciliaris por Costa-Lima & Chagas (2020).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Restinga, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.W. Lima-Verde & R. Oliveira, 1282, EAC (EAC0029811), Ceará
J.L. Costa-Lima et al., 1603, RB, 220203,  (RB01184061), HUEFS, 220270,  (HUEFS0220270), Pernambuco
A.A. Conceição et al., 1924, CEPEC (CEPEC00124336), ALCB, HUEFS, Bahia
M.L.F. Resende et al., 2297, CEN (CEN00035707), SPF,  (SPF00145683), Goiás
M. Sobral, 12910, RB,  (RB00655191), Minas Gerais
A.L.A. Côrtes, 219, HUEFS (HUEFS0173013), Pará
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J.L. Costa-Lima et al., 1728, RB, 177695,  (RB01185284), IPA, 92568,  (IPA0092568), Rio Grande do Norte
J.L. Costa-Lima et al., 1232, HUEFS, 220203,  (HUEFS0220203), RB, 220203,  (RB01184064), IPA, Paraíba
M.C.V. Farias et al., 487, ASE, 92568 (ASE0001653), Sergipe
H.S. Irwin, 48681, US, MG, F, NY,  (NY00484213), K,  (K001046244), Amapá
P.C. Vinha, s.n., RB,  (RB00886259), SPF,  (SPF00072400), SPF,  (SPF00202445), VIES (VIES000480), Espírito Santo
A.F.M. Glaziou, 11355, K, 177695,  (K001046254), P, 177695 (P02901779), Rio de Janeiro
Chagas-Mota, 690, MAC, Alagoas
E. Melo et al., 10156, HUEFS, 177695,  (HUEFS0177695), Piauí

BIBLIOGRAFIA

Costa-Lima, J.L. & Chagas, E.C.O. 2020. A synopsis of Dicliptera (Acanthaceae) in Brazil, with the description of two new
species. Systematic Botany 45(2): 340–348. <https://doi.org/10.1600/036364420X15862837791186>.
Jussieu, A.L. 1807. Sur le Dicliptera et le Blechum, genres nouveaux de plantes, composés de plusieurs espèces auparavant
réunies au Justicia. Annales du Muséum National d’Histoire Naturelle 9: 251–271.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dicliptera gracilirama Costa-Lima &
E.C.O.Chagas
DESCRIÇÃO

Caule: ciclo perene(s); tipo não rizomatoso(s); cor dos tricoma(s) dos ramo(s) hialino(s); indumento dos ramo(s)
glabrescente(s). Inflorescência: tipo capitada(s)/globosa(s) ou sub - cônica(s)/umbeliforme(s); disposição das flor(es) em
agrupamento congesto(s) de forma capitada(s) e curto(s) - pedunculada(s); cima(s) multiflora(s) geralmente com 3 - 5 címula(s);
címula(s) com 2 flor(es); comprimento das bráctea(s) das címula(s) maior ou igual a(s) 6 mm; relação da forma entre
as bráctea(s) das címula(s) desigual(ais); forma das bráctea(s) das címula(s) elíptica(s); margem(ns) das bráctea(s) das
címula(s) setulosa(s); indumento do pedúnculo(s) setoso(s). Flor: forma da corola falcada(s); cor da corola avermelhada;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subiguais. Fruto: número de semente(s) 2.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.L. Costa-Lima & E.C.O. Chagas, 3082, HUEFS, Alagoas, Typus
L. Nusbaumer & A. Cailliau, 4406, UFP, NY,  (NY03687127_01), MAC, JPB, G, Alagoas, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Dicliptera gracilirama Costa-Lima & E.C.O.Chagas

Figura 2: Dicliptera gracilirama Costa-Lima & E.C.O.Chagas

BIBLIOGRAFIA

Costa-Lima, J.L. & Chagas, E.C.O. 2020. A synopsis of Dicliptera (Acanthaceae) in Brazil, with the description of two new
species. Systematic Botany 45(2): 340–348. <https://doi.org/10.1600/036364420X15862837791186>.
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Dicliptera granchaquenha Costa-Lima &
E.C.O.Chagas
DESCRIÇÃO

Caule: ciclo perene(s); tipo não rizomatoso(s); cor dos tricoma(s) dos ramo(s) cinéreo; indumento dos ramo(s) piloso(s)
- tomentoso(s). Inflorescência: tipo capitada(s)/globosa(s) ou sub - cônica(s)/umbeliforme(s); disposição das flor(es) em
agrupamento congesto(s) de forma capitada(s) e curto(s) - pedunculada(s); cima(s) pauciflora(s) geralmente com 1 - 3 címula(s);
címula(s) com 1 flor(es); comprimento das bráctea(s) das címula(s) maior ou igual a(s) 6 mm; relação da forma entre as
bráctea(s) das címula(s) desigual(ais); forma das bráctea(s) das címula(s) lanceolada(s); margem(ns) das bráctea(s) das
címula(s) setulosa(s); indumento do pedúnculo(s) piloso(s) - tomentoso(s). Flor: forma da corola falcada(s); cor da corola
laranja/avermelhada/purpúrea/rósea; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subiguais. Fruto: número de semente(s) 2.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.S. Lima & J. Antunes, 265, HUEFS, COR, Mato Grosso do Sul, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Dicliptera granchaquenha Costa-Lima & E.C.O.Chagas

Figura 2: Dicliptera granchaquenha Costa-Lima & E.C.O.Chagas

BIBLIOGRAFIA

Costa-Lima, J.L. & Chagas, E.C.O. 2020. A synopsis of Dicliptera (Acanthaceae) in Brazil, with the description of two new
species. Systematic Botany 45(2): 340–348. <https://doi.org/10.1600/036364420X15862837791186>.
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Dicliptera purpurascens Wassh. &
J.R.I.Wood
DESCRIÇÃO

Caule: ciclo perene(s); tipo não rizomatoso(s); cor dos tricoma(s) dos ramo(s) purpúreo; indumento dos ramo(s)
pubescente(s). Inflorescência: tipo capitada(s)/globosa(s) ou sub - cônica(s)/umbeliforme(s); disposição das flor(es) em
agrupamento congesto(s) de forma capitada(s) e curto(s) - pedunculada(s); cima(s) multiflora(s) geralmente com 3 - 5 címula(s);
címula(s) com 2 flor(es)/3 flor(es); comprimento das bráctea(s) das címula(s) maior ou igual a(s) 6 mm; relação da forma
entre as bráctea(s) das címula(s) subiguais; forma das bráctea(s) das címula(s) lanceolada(s); margem(ns) das bráctea(s) das
címula(s) longamente ciliada(s); indumento do pedúnculo(s) setoso(s). Flor: forma da corola falcada(s); cor da corola laranja/
avermelhada; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subiguais. Fruto: número de semente(s) 2.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Silveira, 4163, RB, 508079,  (RB00610685), NY,  (NY01487355), Acre
P. Acevedo-Rodríguez et al., 13527, NY,  (NY01487384), US, Acre

BIBLIOGRAFIA

Costa-Lima, J.L. & Chagas, E.C.O. 2020. A synopsis of Dicliptera (Acanthaceae) in Brazil, with the description of two new
species. Systematic Botany 45(2): 340–348. <https://doi.org/10.1600/036364420X15862837791186>.
Daly, D.C. & Silveira, M. 2008. Primeiro catálogo da flora do Acre, Brasil/ First catalogue of flora of Acre, Brazil. Rio Branco,
AC: EDUFAC, 555p.
Wasshausen, D.C. & Wood, J.R.I. 2004. Notes on the genus Dicliptera (Acanthaceae) in Bolivia. Proceedings of the Biological
Society of Washington 117: 140–149.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dicliptera sexangularis (L.) Juss.
Tem como sinônimo
basiônimo Justicia sexangularis L.
heterotípico Dactylostegium sparsiflorum Nees
heterotípico Dicliptera falciflora Lindau
heterotípico Dicliptera sparsiflora (Nees) Nees

DESCRIÇÃO

Caule: ciclo anual ou bianual(ais); tipo rizomatoso(s); cor dos tricoma(s) dos ramo(s) hialino(s); indumento dos ramo(s)
glabrescente(s). Inflorescência: tipo espiciforme; disposição das flor(es) em agrupamento laxo(s) de forma paniculada(s)
e longo(s) - pedunculada(s); cima(s) pauciflora(s) geralmente com 1 - 3 címula(s); címula(s) com 1 flor(es)/2 flor(es);
comprimento das bráctea(s) das címula(s) menor(es) ou igual a(s) 5 mm; relação da forma entre as bráctea(s) das címula(s)
subiguais; forma das bráctea(s) das címula(s) lanceolada(s); margem(ns) das bráctea(s) das címula(s) setulosa(s); indumento
do pedúnculo(s) glabrescente(s). Flor: forma da corola falcada(s); cor da corola avermelhada/rósea; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) subiguais. Fruto: número de semente(s) 2.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Amapá, Rondônia)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.L. Fróes & G.A. Black, 24694, RB, 73229,  (RB00463794), IAN, US, Pará
G. Pereira-Silva et al., 11973, CEN, 73229 (CEN00071719), RB, 73229,  (RB01387797), Tocantins
J.A. Ratter, 141, UB, P (P02901774), MO (MO1401940), K,  (K001046231), Mato Grosso
V.F. Paiva et al., 688, HEPH,  (HEPH00000009), HJ,  (HJ00006507), RB,  (RB00659108), Goiás

BIBLIOGRAFIA

Costa-Lima, J.L. & Chagas, E.C.O. 2020. A synopsis of Dicliptera (Acanthaceae) in Brazil, with the description of two new
species. Systematic Botany 45(2): 340–348. <https://doi.org/10.1600/036364420X15862837791186>.Jussieu, A.L. 1807. Sur le
Dicliptera et le Blechum, genres nouveaux de plantes, composés de plusieurs espèces auparavant réunies au Justicia. Annales du
Muséum National d’Histoire Naturelle 9: 251–271.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dicliptera squarrosa Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dicliptera squarrosa, .

Tem como sinônimo
heterotípico Diapedium pohlianum (Nees) Kuntze
heterotípico Dicliptera imminuta Rizzini
heterotípico Dicliptera pohliana Nees
heterotípico Dicliptera sericea Nees
heterotípico Dicliptera squarrosa  var.  hirsuta Nees
heterotípico Dicliptera tweediana  var.  microphylla Nees
heterotípico Dicliptera tweediana Nees

DESCRIÇÃO

Caule: ciclo perene(s); tipo rizomatoso(s); cor dos tricoma(s) dos ramo(s) hialino(s)/branco; indumento dos ramo(s)
glabrescente(s)/seríceo(s). Inflorescência: tipo capitada(s)/globosa(s) ou sub - cônica(s)/umbeliforme(s); disposição das flor(es)
em agrupamento congesto(s) de forma capitada(s) e curto(s) - pedunculada(s); cima(s) multiflora(s) geralmente com 3 - 5
címula(s); címula(s) com 2 flor(es)/3 flor(es); comprimento das bráctea(s) das címula(s) maior ou igual a(s) 6 mm; relação
da forma entre as bráctea(s) das címula(s) desigual(ais); forma das bráctea(s) das címula(s) lanceolada(s); margem(ns)
das bráctea(s) das címula(s) longamente ciliada(s); indumento do pedúnculo(s) glabrescente(s). Flor: forma da corola
falcada(s); cor da corola amarelada/laranja/avermelhada; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subiguais. Fruto: número
de semente(s) 2.

Forma de Vida
Arbusto, Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 17871, MG, 56031 (MG044950), MO, 56031 (MO1402803), NY, 56031,  (NY00930157), RB, 159376, 
(RB00036697), UB, Goiás
L.A. Funez, 4819, FURB, 273144 (FURB50057), Santa Catarina
G. Hatschbach, 73416, BHCB, 76292,  (BHCB052846), W, 159376,  (W20040000036), SPF, 159376,  (SPF00156302),
MBM, 159376 (MBM269061), CGMS, 159376 (CGMS000108), Mato Grosso do Sul
A.C. Brade, 18162, MO (MO1402780), NY,  (NY00484219), RB, 56031,  (RB00036661), Espírito Santo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

S.L. Kirszenzaft et al., 6773, MBM, 273144 (MBM057187), UEC, São Paulo
Y. Mexia, 5010, K, 76292,  (K001046238), MO, 76292 (MO1404395), NY, 76292,  (NY00484226), VIC, Minas Gerais
N. Imaguire, 5361, MBM, 76292 (MBM182758), Paraná
A. Vaz, 161, RB, 273144,  (RB00037497), Rio de Janeiro
F. Gonzatti, 1534, VIES, 273144 (VIES028960), HUCS, Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dicliptera squarrosa Nees

BIBLIOGRAFIA

Costa-Lima, J.L. & Chagas, E.C.O. 2020. A synopsis of Dicliptera (Acanthaceae) in Brazil, with the description of two new
species. Systematic Botany 45(2): 340–348. <https://doi.org/10.1600/036364420X15862837791186>.
Nees [von Esenbeck], C.G.D. 1847. Acanthaceae. Pp. 1–164, tab. 1–31 in Flora Brasiliensis […], vol. 9, Endlicher, S. & Martius,
C. F. P. (eds.). Monachii [Munich]: Typographia Regia C. Wolf et fil. et in offic. lithograph. S. Minsinger; Vindobonae [Vienna]:
Frid. Beck; Lipsiae [Leipzig]: Frid. Fleischer in comm. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.454>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dyschoriste Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dyschoriste, Dyschoriste erythrorhiza, Dyschoriste humilis, Dyschoriste
hygrophiloides, Dyschoriste lavandulacea, Dyschoriste maranhonis, Dyschoriste pulegium, Dyschoriste schottiana, Dyschoriste
serpyllum, Dyschoriste smithii, Dyschoriste trichanthera, Dyschoriste tweediana.

COMO CITAR

Monteiro, F.K.S. 2020. Dyschoriste in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4123.

Tem como sinônimo
homotípico Homotropium Nees
heterotípico Calophanes D.Don

DESCRIÇÃO

Ervas perenes, às vezes suculentas, eretas, decumbentes ou prostradas, com cistólitos, frequentemente pubescente. Folhas inteiras,
às vezes pseudo-fasciculadas em braquiblasto laterais. Flores bissexuais, às vezes heterostílicas, subsésseis, agrupadas em
dicásios axilares sésseis, às vezes reduzidas às flores solitárias. Brácteas foliáceas; bractéolas lineares ou oblongas, pequenas.
Cálice 5-lobado, com os lobos setáceo-acuminados, soldados durante a antese até cerca de metade de seu comprimento, os
seios entre os lobos hialinos, separando-se na maturação do fruto. Corola azul, roxa, lilás, violeta ou vermelha, tubo basal
estreitamente cilíndrico, dilatado superiormente em um garganta subcampanulada; limbo patente, oblíquo, bilabiado, com cinco
lobos arredondados, às vezes com 4 lobos, de ápice geralmente emarginado, subiguais, os dois posteriores conados. Estames
4, inseridos na base da garganta, com as bases dos filamentos conadas em pares próximos em uma membrana mais ou menos
decorrente. Anteras oblongas, bitecas, tecas paralelas a divergentes, com base mucronada ou calcarada, raramente múticas. Pólen
3-colporado, com os colpos delimitados por 0-48 pseudocolpos. Estilete de ápice linear, recurvado, com o lobo posterior do
estigma pequeno e dentiforme; dois óvulos em cada lóculo. Cápsula fusiforme ou estreitamente claviforme, com retináculos
curvos e agudos. Sementes 2 a 4, orbiculares, disciformes, com tricomas higroscópicos.

Forma de Vida
Arbusto, Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Flores de corola vermelha................................................................................................. Dyschoriste erythorhyza
1’. Flores de corola azul, roxa, violeta, lilás ou branca............................................................................................... 2
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

2. Plantas de hábito rasteiro ou prostrado.................................................................................................. D. humilis
2’. Plantas de hábito ereto, apoiante, ascendente ou decumentes...................................................................................... 3
3. Lâmina foliar largamente ovais a orbiculares de até 3,0 x 2,5 cm; corola lilás.............................................................. D.
hygrophiloides
3’. Lâmina foliar de outros formatos, maiores que 3 cm compr; corola violeta, azul ou
roxa.................................................................. 4
4. Flores axilares solitárias.................................................................................................................... 5
5. Ramos carenados, lenticelas presentes; sépalas de ápice setiforme, internamente com indumento
híspido............................................. D. smithii
5. Ramos não carenados, lenticelas ausentes; sépalas de ápice filiforme, internamente glabrescente ................................................
D. serpyllum
4’. Dicásios axilares.......................................................................................................................... 6
6. Lâmina foliar estreitamente lanceoladas a lineares; cálice glabro em ambas as faces; corola violeta.............................................
D. lavandulacea
6’. Lâmina foliar largamente oval a elíptica, oval-oblonga, obovadas a oblongas; cálice pubescente em pelo menos umas das
faces; corola lilás ou azul................. 7
7. Sépalas externamente recoberto por tricomas glandulares e internamente com indumento híspido; corola ocasionalmente 4-
lobada; cápsula linear......... D. maranhonis
7’. Sépalas glabrescentes, pubescentes, com indumento hirsuto ou piloso em ambas as faces; corola sempre 5-lobada; cápsula
claviforme ou estreitamente ovóide....... 8
8. Pecíolo de 1-1,5 cm compr.; lâmina foliar até 7 cm compr.; lábio anterior da corola patente......................................................D.
trichanthera
8’. Pecíolo até 4 mm compr; lâmina foliar até 5 cm compr.; lábio anterior da corola não
patente.............................................................. 9
9. Ramos ascendentes, pubescentes; lâmina foliar oval-elíptica; cálice até 14 mm ............................................................... D.
tweediana
9’. Ramos eretos, hirsutos a subvelutinos; lâmina foliar oblongo-lanceolada a obovada; cálice até 10
mm..................................................... 10
10. nervura central da lâmina foliar com indumento escabro; bractéolas setáceas; cálice glabro a esparsamente
pubescente.............................. D. pulegium
10’. Nervura central da lâmina foliar glabra a esparsamente pilosa; bractéolas subuladas; cálice densamente
hirsuto.................................... D. schottiana

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2013. El género Dyschoriste (Acanthaceae) en Paraguay. Brittonia 65(3): 357–367. 
Ezcurra, C. 2014. Estudio taxonómico del género Dyschoriste (Acanthaceae) en la Argentina. Darwiniana, nueva serie 2(2):
222-236.
Kobuski, C. E. 1928. A monograph of the American species of the genus Dyschoriste. Annals of the Missouri Botanical
Garden 15(1): 9-90.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates in Dyschoriste and Hygrophila
(Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Wasshausen, D. C., & Wood, J. R. I. 2003. The genus Dyschoriste (Acanthaceae) in Bolivia and Argentina. Brittonia 55(1):
10-18.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dyschoriste erythrorhiza (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
homotípico Homotropium erythrorhizum  Nees var.  erythrorhizum
homotípico Homotropium erythrorhizum Nees
heterotípico Homotropium erythrorhizum  var.  latifolium Nees

DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s)/prostrado(s). Folha: forma oblonga(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo axilar(es). Flor: cálice(s) lobo(s)
setáceo(s) acuminado(s)/membrana(s) hialina(s) entre os lobo(s); corola bilabiada(s)/vermelha. Fruto: cápsula(s) fusiforme(s);
retináculo(s) curvo(s). Semente: formato orbicular(es).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 36976, US, 3357616,  (US02855630), BHCB, 37201,  (BHCB051450), NY, 3357616,  (NY00484237),
Bahia

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2013. El género Dyschoriste (Acanthaceae) en Paraguay. Brittonia 65(3): 357–367. 
Ezcurra, C. 2014. Estudio taxonómico del género Dyschoriste (Acanthaceae) en la Argentina. Darwiniana, nueva serie 2(2):
222-236.
Kobuski, C. E. 1928. A monograph of the American species of the genus Dyschoriste. Annals of the Missouri Botanical
Garden 15(1): 9-90.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates
in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Wasshausen, D. C., & Wood, J. R. I. 2003. The genus Dyschoriste (Acanthaceae) in Bolivia and Argentina. Brittonia 55(1):
10-18.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dyschoriste humilis Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: tipo prostrado(s). Folha: forma oblongo-elíptica(s). Inflorescência: tipo axilar(es). Flor: cálice(s) membrana(s)
hialina(s) entre os lobo(s); corola violeta/lilás. Fruto: cápsula(s) claviforme(s); retináculo(s) curvo(s). Semente: formato
orbicular(es).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Ceará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (Rio de Janeiro)
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 11353, P (P03578046), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2013. El género Dyschoriste (Acanthaceae) en Paraguay. Brittonia 65(3): 357–367. 
Ezcurra, C. 2014. Estudio taxonómico del género Dyschoriste (Acanthaceae) en la Argentina. Darwiniana, nueva serie 2(2):
222-236.
Kobuski, C. E. 1928. A monograph of the American species of the genus Dyschoriste. Annals of the Missouri Botanical
Garden 15(1): 9-90.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates
in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Wasshausen, D. C., & Wood, J. R. I. 2003. The genus Dyschoriste (Acanthaceae) in Bolivia and Argentina. Brittonia 55(1):
10-18.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dyschoriste hygrophiloides (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Calophanes hygrophiloides Nees

DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s). Folha: forma ovada(s). Inflorescência: tipo axilar(es). Flor: cálice(s) membrana(s) hialina(s) entre os
lobo(s); corola lilás. Fruto: cápsula(s) claviforme(s); retináculo(s) curvo(s). Semente: formato orbicular(es).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâminas foliares largamente ovais a orbiculares, de até 3 cm compr.; bractéolas lanceoladass, pilosas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Cordeiro, J, 1614, SPF,  (SPF00143697), Paraná

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2013. El género Dyschoriste (Acanthaceae) en Paraguay. Brittonia 65(3): 357–367. 
Ezcurra, C. 2014. Estudio taxonómico del género Dyschoriste (Acanthaceae) en la Argentina. Darwiniana, nueva serie 2(2):
222-236.
Kobuski, C. E. 1928. A monograph of the American species of the genus Dyschoriste. Annals of the Missouri Botanical
Garden 15(1): 9-90.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates
in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Wasshausen, D. C., & Wood, J. R. I. 2003. The genus Dyschoriste (Acanthaceae) in Bolivia and Argentina. Brittonia 55(1):
10-18.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dyschoriste lavandulacea (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Calophanes lavandulaceus Nees
homotípico Dyschoriste amoena (Nees) Kuntze
heterotípico Calophanes amoenus Nees
heterotípico Dyschoriste nierdeleinii Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s). Folha: forma linear(es)/lanceolada(s)/oblonga(s). Inflorescência: tipo axilar(es). Flor: cálice(s)
membrana(s) hialina(s) entre os lobo(s); corola violeta. Fruto: cápsula(s) claviforme(s); retináculo(s) curvo(s). Semente:
formato orbicular(es).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Oliveira, Pl, 45, MBM (064874), US,  (02855671)

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2013. El género Dyschoriste (Acanthaceae) en Paraguay. Brittonia 65(3): 357–367. 
Ezcurra, C. 2014. Estudio taxonómico del género Dyschoriste (Acanthaceae) en la Argentina. Darwiniana, nueva serie 2(2):
222-236.
Kobuski, C. E. 1928. A monograph of the American species of the genus Dyschoriste. Annals of the Missouri Botanical
Garden 15(1): 9-90.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates
in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Wasshausen, D. C., & Wood, J. R. I. 2003. The genus Dyschoriste (Acanthaceae) in Bolivia and Argentina. Brittonia 55(1):
10-18.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dyschoriste maranhonis (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Calophanes maranhonis Nees

DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s). Folha: forma oblonga(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo axilar(es). Flor: cálice(s) membrana(s) hialina(s)
entre os lobo(s); corola lilás. Fruto: cápsula(s) fusiforme(s); retináculo(s) curvo(s). Semente: formato orbicular(es).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Cálice com tricomas glandulares e lobos da corola com ápice emarginado.

Forma de Vida
Arbusto, Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (São Paulo)
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., K,  (K000534041), K,  (K000534040), Typus

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2013. El género Dyschoriste (Acanthaceae) en Paraguay. Brittonia 65(3): 357–367. 
Ezcurra, C. 2014. Estudio taxonómico del género Dyschoriste (Acanthaceae) en la Argentina. Darwiniana, nueva serie 2(2):
222-236.
Kobuski, C. E. 1928. A monograph of the American species of the genus Dyschoriste. Annals of the Missouri Botanical
Garden 15(1): 9-90.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates
in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Wasshausen, D. C., & Wood, J. R. I. 2003. The genus Dyschoriste (Acanthaceae) in Bolivia and Argentina. Brittonia 55(1):
10-18.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dyschoriste pulegium (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Calophanes pulegium Nees

DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s). Folha: forma obovada(s)/oblonga(s). Inflorescência: tipo axilar(es). Flor: cálice(s) membrana(s) hialina(s)
entre os lobo(s); corola lilás. Fruto: cápsula(s) fusiforme(s); retináculo(s) curvo(s). Semente: formato orbicular(es).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Cálice com tricomas glandulares e lobos da corola inteiros.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hatschbach, G., 1014, PACA, 48261,  (PACA048261), Paraná

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2013. El género Dyschoriste (Acanthaceae) en Paraguay. Brittonia 65(3): 357–367. 
Ezcurra, C. 2014. Estudio taxonómico del género Dyschoriste (Acanthaceae) en la Argentina. Darwiniana, nueva serie 2(2):
222-236.
Kobuski, C. E. 1928. A monograph of the American species of the genus Dyschoriste. Annals of the Missouri Botanical
Garden 15(1): 9-90.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates
in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Wasshausen, D. C., & Wood, J. R. I. 2003. The genus Dyschoriste (Acanthaceae) in Bolivia and Argentina. Brittonia 55(1):
10-18.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dyschoriste schottiana (Nees) Kobuski
Tem como sinônimo
basiônimo Calophanes crinitus Nees
homotípico Dyschoriste crinita (Nees) Kuntze
homotípico Hygrophila schottiana Nees

DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s). Folha: forma lanceolada(s)/oblonga(s). Inflorescência: tipo axilar(es). Flor: cálice(s) membrana(s)
hialina(s) entre os lobo(s); corola lilás. Fruto: cápsula(s) claviforme(s); retináculo(s) curvo(s). Semente: formato disciforme.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gardner, G., 3951, G, G00236395,  (G00236395), Goiás, Typus
Gardner, 3951, K, G00236395,  (K000449200)

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2013. El género Dyschoriste (Acanthaceae) en Paraguay. Brittonia 65(3): 357–367. 
Ezcurra, C. 2014. Estudio taxonómico del género Dyschoriste (Acanthaceae) en la Argentina. Darwiniana, nueva serie 2(2):
222-236.
Kobuski, C. E. 1928. A monograph of the American species of the genus Dyschoriste. Annals of the Missouri Botanical
Garden 15(1): 9-90.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates
in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Wasshausen, D. C., & Wood, J. R. I. 2003. The genus Dyschoriste (Acanthaceae) in Bolivia and Argentina. Brittonia 55(1):
10-18.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dyschoriste serpyllum (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Calophanes serpyllum Nees

DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s). Folha: forma lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo axilar(es)/flor(es) solitária(s). Flor: cálice(s)
membrana(s) hialina(s) entre os lobo(s); corola lilás. Fruto: cápsula(s) fusiforme(s); retináculo(s) curvo(s). Semente: formato
disciforme.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hatschbach, G, 76658, MBM (MBM287942), Mato Grosso do Sul

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2013. El género Dyschoriste (Acanthaceae) en Paraguay. Brittonia 65(3): 357–367. 
Ezcurra, C. 2014. Estudio taxonómico del género Dyschoriste (Acanthaceae) en la Argentina. Darwiniana, nueva serie 2(2):
222-236.
Kobuski, C. E. 1928. A monograph of the American species of the genus Dyschoriste. Annals of the Missouri Botanical
Garden 15(1): 9-90.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates
in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Wasshausen, D. C., & Wood, J. R. I. 2003. The genus Dyschoriste (Acanthaceae) in Bolivia and Argentina. Brittonia 55(1):
10-18.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dyschoriste smithii Leonard
DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s). Folha: forma estreito(s) elíptica(s)/oblonga(s). Inflorescência: tipo axilar(es)/flor(es) solitária(s). Flor:
cálice(s) membrana(s) hialina(s) entre os lobo(s); corola roxa. Fruto: cápsula(s) fusiforme(s); retináculo(s) curvo(s). Semente:
formato disciforme.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 9912, HBR (HBR0018472), RB, 101111,  (RB00533880), US, 101111,  (US00136504), Santa Catarina, Typus

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2013. El género Dyschoriste (Acanthaceae) en Paraguay. Brittonia 65(3): 357–367. 
Ezcurra, C. 2014. Estudio taxonómico del género Dyschoriste (Acanthaceae) en la Argentina. Darwiniana, nueva serie 2(2):
222-236.
Kobuski, C. E. 1928. A monograph of the American species of the genus Dyschoriste. Annals of the Missouri Botanical
Garden 15(1): 9-90.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates
in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Wasshausen, D. C., & Wood, J. R. I. 2003. The genus Dyschoriste (Acanthaceae) in Bolivia and Argentina. Brittonia 55(1):
10-18.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dyschoriste trichanthera Kobuski
DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s)/decumbente(s). Folha: forma elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo axilar(es). Flor: cálice(s)
membrana(s) hialina(s) entre os lobo(s); corola azul/violeta. Fruto: cápsula(s) claviforme(s); retináculo(s) curvo(s). Semente:
formato orbicular(es).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Forzza, RC, 1976, SPF,  (SPF00151651)
Hassler, E., 7780, K,  (K000534042), Typus

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2013. El género Dyschoriste (Acanthaceae) en Paraguay. Brittonia 65(3): 357–367. 
Ezcurra, C. 2014. Estudio taxonómico del género Dyschoriste (Acanthaceae) en la Argentina. Darwiniana, nueva serie 2(2):
222-236.
Kobuski, C. E. 1928. A monograph of the American species of the genus Dyschoriste. Annals of the Missouri Botanical
Garden 15(1): 9-90.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates
in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Wasshausen, D. C., & Wood, J. R. I. 2003. The genus Dyschoriste (Acanthaceae) in Bolivia and Argentina. Brittonia 55(1):
10-18.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Dyschoriste tweediana (Nees) Kuntze
DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s). Folha: forma elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo axilar(es). Flor: cálice(s) membrana(s) hialina(s)
entre os lobo(s); corola lilás. Fruto: cápsula(s) claviforme(s); retináculo(s) curvo(s). Semente: formato orbicular(es).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lobos do cálice subulado-setáceos e corola com mais de 2 cm compr.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Tweedie, 771, K,  (K000534034), Typus

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2013. El género Dyschoriste (Acanthaceae) en Paraguay. Brittonia 65(3): 357–367. 
Ezcurra, C. 2014. Estudio taxonómico del género Dyschoriste (Acanthaceae) en la Argentina. Darwiniana, nueva serie 2(2):
222-236.
Kobuski, C. E. 1928. A monograph of the American species of the genus Dyschoriste. Annals of the Missouri Botanical
Garden 15(1): 9-90.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates
in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Wasshausen, D. C., & Wood, J. R. I. 2003. The genus Dyschoriste (Acanthaceae) in Bolivia and Argentina. Brittonia 55(1):
10-18.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Elytraria Michx.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Elytraria, Elytraria imbricata.

COMO CITAR

Braz, D.M. 2020. Elytraria in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4127.

DESCRIÇÃO

Ervas acaulescentes ou caule até 50 cm alt. Folhas formando rosetas. Pedúnculo da inflorescência coberto por brácteas
alternas a subopostas persistentes, paleáceas. Cálice 4-laciniado; corola subinfundibuliforme a sub-bilabiada;
estames 2, anteras 2-tecas. Cápsula subovoide, retináculo ausente.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

BIBLIOGRAFIA

Daniel, T.F. & McDade, L.A. 2014. Nelsonioideae (Lamiales: Acanthaceae): Revision of genera and catalog of species. Aliso 32:
1–45.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Elytraria imbricata (Vahl) Pers.
Tem como sinônimo
heterotípico Elytraria squarrosa (Jacq.) Lindau
heterotípico Elytraria tridentata (L.) Vahl

DESCRIÇÃO

Erva até 50 cm alt. Inflorescência densamente bracteada; brácteas imbricadas, paleáceas, apendiculadas;
bractéolas 2 lanceoladas. Corola roxa a azulada; anteras múticas. Cápsula 8-16 sementes.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Eiten, 4453, RB (RB00788809)
Sartin, R.D., 239, UFG, Goiás
Eiten, G., 4453, SP

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Elytraria imbricata (Vahl) Pers.

Figura 2: Elytraria imbricata (Vahl) Pers.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Encephalosphaera Lindau
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Encephalosphaera, Encephalosphaera lasiandra.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Encephalosphaera in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21650.

DESCRIÇÃO

Arbustos pouco ramificados. Ramos essencialmente glabros. Folhas opostas, decussadas, simples, pecioladas, margem inteira
a levemente denteada ou profundamente espinhoso-denteada (neste caso, os espinhosos/dentes como extensão das nervuras
secundárias), ápice acuminado. Inflorescências terminais, espiciformes, subsésseis, em geral mais curtas que a folhagem; brácteas
conspícuas, imbricadas, ovadas a largamente ovadas, ápice acuminado, mucronado, margem inteira ou levemente denteada;
bractéolas oblongas a lineares. Flores com cálice 4-lobado, lobo posterior 2-dentado no ápice; corola amarelada a rosada,
tubulosa, 2-labiada, lábio superior 1-lobado, ereto, lábio inferior 3-lobado, curvado para baixo; estames 4+1 estaminódio, filete
inseridos acima da base do tubo da corola, longos, curvados, pilosos na base; anteras monotecas, cobertas no ápice por indumento;
grãos de pólen globosos, superfície rugulada de aspecto cerebriforme-serpentino, fissuras formando 6 tetrágonos; estigmas 2-
lobado. Cápsula não observada.
Descrição livremente modificada a partir de Leonard (1953) e Lindau (1904).

COMENTÁRIO

Encephalosphaera Lindau é um pequeno gênero que ocorre na América na porção setentrional da América do Sul e inclui três
espécies: Encephalosphaera lasiandra Mildbr., E. puberula (Leonard) Wassh. e E. vitellina Lindau. Destas, apenas E. lasiandra
ocorre no Brasil, onde foi registrada no estado do Acre. É um gênero estreitamente relacionado a Aphelandra R.Br morfológica
(Lindau 1904, Leonard 1953) e filogeneticamente (McDade et al. 2005), diferindo deste a partir de características do pólen, que
deste arredondados em Encephalosphaera (vs. prolatos a perprolatos em Aphelandra) e com exina dividida em numerosas regiões
poligonais formadas por pequenas aperturas semelhantes a colpos (vs. tricolpados) (McDade et al. 2005).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E.C. 1953. The Acanthaceae of Colombia, II. Contributions from the United States National Herbarium 31(2): 119–322.
Lindau, G. 1904. Acanthace# American# III. Bulletin de l’Herbier Boissier, sér. 2, 4(4): 313–328.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

McDade, L.A., Daniel, T.F., Kiel, C.A. & Vollesen, K. 2005. Phylogenetic relationships among Acantheae (Acanthaceae): Major
lineages present contrasting patterns of molecular evolution and morphological differentiation. Systematic Botany 30(4): 834–
862. <https://doi.org/10.1600/036364405775097734>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Encephalosphaera lasiandra Mildbr.
DESCRIÇÃO

Encephalosphaera lasiandra Mildbr. É distinta das outras duas espécies do gênero pelas folhas com margem profundamente
espinhoso-denteada (vs. inteira a levemente denteada) e flores com corola rosada (vs. amarelada).

COMENTÁRIO

Encephalosphaera lasiandra Mildbr. ocorre desde as florestas pluviais dos contrafortes andinos, no Peru, até as florestas de terra
firme na Bacia Amazônica, no estado brasileiro do Acre.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 9810, K,  (K000534546), MG, Acre, Typus

BIBLIOGRAFIA

Mildbraed, G.W.J. 1930. Acanthaceae novae. Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11(101): 62–
71. <https://doi.org/10.2307/3994699>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Eranthemum L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eranthemum, Eranthemum pulchellum.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Eranthemum in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB77814.

Tem como sinônimo
heterotípico Daedalacanthus T.Anderson

DESCRIÇÃO

Arbustos ou ervas perenes. Folhas opostas, decussadas, pecioladas; lâmina com margem inteira ou crenada. Inflorescências
terminais ou raramente axilares, espiciformes, geralmente várias espias formando uma panícula; brácteas geralmente variegadas,
conspicuamente nervadas. Flores com cálice 5-lobado; corola subsalveforme, tubo cilíndrico na base, alongado, delgado, porção
dilata (garganta) geralmente pouco perceptível, 5-lobada, ; lobos subiguais, contorcidos no botão; estames 2, inseridos abaixo da
garganta, filetes cortinados (base dos filetes levemente dilatada e unida por pregas que partem da base da corola e dão aspecto
de uma "cortina" de filamentos), anteras 2-tecas, tecas paralelas, múticas; estaminódios 2, clavados ou filiformes; ovário com
2 óvulos por lóculo, estilete filiforme, glabro ou pubescente, estigma 2-lobado, lobos desiguais. Cápsula estipitada, clavado,
retináculo presente. Sementes 4, discoides, tricomas higroscópicos presentes.
Descrição livremente modificada a partir de Hu et al. (2011).

COMENTÁRIO

Eranthemum L. é um pequeno gênero do Velho Mundo que inclui cerca de 15 espécies distribuídas naturalmente desde a porção
sul da Índia e Sri Lanka até o Sudeste Asiático (do sudeste da China até a Malásia) (Wood 1994).
No Brasil, Eranthemum pulchellum Andrews, nativa do Subcontinente Índico (Daniel 2005), destaca-se como planta comumente
cultivada como ornamental em jardins.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

BIBLIOGRAFIA

Daniel, T.F. 2005. Catalog of Honduran Acanthaceae with taxonomic and phytogeographic notes. Contributions from the
University of Michigan Herbarium 24: 51–108.
Hu, J., Deng, Y., Wood, J.R.I. & Daniel, T.F. 2011 Acanthaceae. Pp. 369–477 in Flora of China, vol. 19, Wu, Z. et al. (eds.).
Beijing: Science Press.
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Wood, J.R.I. 1994. Notes relating to the Flora of Bhutan: XXIX. Acanthaceae, with special reference to Strobilanthes. Edinburgh
Journal of Botany 51(2): 175–273. <https://doi.org/10.1017/S0960428600000871>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Eranthemum pulchellum Andrews
Tem como sinônimo
heterotípico Daedalacanthus nervosus (Vahl) T.Anderson
heterotípico Eranthemum nervosum (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult.
heterotípico Justicia nervosa Vahl

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., RB, 78266,  (RB00035515), Rio de Janeiro
J.R. Pirani, s.n., SPF, 78266,  (SPF00107862), São Paulo
R. Reitz & R.M. Klein, 13317, US, Santa Catarina

BIBLIOGRAFIA

Andrews, H.C. 1797. The botanist’s repository, for new and rare plants [...], vol. 2. London: Printed by T. Bensley, and published
by the author. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.51972>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Fittonia E Coem.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Fittonia, Fittonia albivenis.

COMO CITAR

Côrtes, A.L.A. 2020. Fittonia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21652.

DESCRIÇÃO

Erva baixa; ramos quadrangulares, vilosos. Folhas pecioladas, lâminas amplamente ovadas a elípticas, glabras, venação reticulada
vermelha ou branca. Inflorescência espiga terminal; brácteas conspícuas, imbricada, verdes, glandular-pubscentes; bractéolas 2,
linear-triangular; cálice 5 lacínias; Corola bilabiada, pequena, amarelada, tubo estreitamente cilíndrico, lábio superior recurvado,
lábio inferior central arroxeado; Estames 2. Cápsula com 4 sementes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch)
Brummitt
Tem como sinônimo
heterotípico Fittonia verschaffeltii Coem.

DESCRIÇÃO

Erva, 10 cm alt., ramos vilosos; Folhas pecioladas, lâminas amplamente ovada a elíptica, 2-12 x 1-8 cm, glabras, venação
conspícua, branca. Inflorescência espiga densa 1-9 cm compr.; Brácteas cuneada a suborbicular, 5-12 x 3-5 mm, verdes,
pubescente glandular; flores na axila das brácteas; Bractéolas 2, linear-triangular; Cálice 5 lobos, linear-triangular, pubescente;
Corola amarela a creme, 10-14 mm compr., bilabiada, lábio inferior trilobado, lobo mediano as vezes arroxeado no centro, lábio
superior inteiro;Estames 2, anteras bitecas, iguais. Cápsula com 4 sementes.

COMENTÁRIO

É uma espécie amplamente cultivada por causa da sua folhagem atrativa. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Goldenberg, 1339, RB
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Graptophyllum Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Graptophyllum, Graptophyllum pictum.

COMO CITAR

Braz, D.M., Chagas, E.C.O., Fernandes, U.G., Costa-Lima, J.L., Zanatta, M.R.V., Kameyama, C., Côrtes, A.L.A., Indriunas, A.,
Silva, F.A., Monteiro, F.K.S., Azevedo, I.H.F., Zuntini, A.R., Rodrigues, M.C., Paglia, I., Souza, V.C., Pioner, N.C., Melo, J.I.M.,
Gil, A.S.B., Ezcurra, C., Pessoa, C.S., Hirao, Y.V., Fernando, E.M.P. Acanthaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB608900.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Ilhas Oceânicas
Ocorrências confirmadas
Fernando de Noronha

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Graptophyllum pictum (L.) Griff.
Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Ilhas Oceânicas
Ocorrências confirmadas
Fernando de Noronha

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Korte, A., 6384, FURB (FURB00387), Santa Catarina
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Harpochilus Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Harpochilus, Harpochilus neesianus, Harpochilus paraibanus.

COMO CITAR

Monteiro, F.K.S., Melo, J.I.M., Fernando, E.M.P. 2020. Harpochilus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15340.

DESCRIÇÃO

Arbustos; ramos canescentes ou com estrias inconspícuas. Folhas pecioladas ou sésseis. Inflorescências em tirsos ou espigas,
axilares ou terminais; 1 bráctea e 2 bractéolas. Cálice com 5 lacínias desiguais entre si. Corola esverdeada ou amarelo pálido,
bilabiada, não ressupinada; lábio superior côncavo ou curvo, bilobado no ápice; lábio inferior trilobado, com lobos curvados,
estreitos. Androceu com 2 estames exsertos, anteras bitecas, tecas paralelas ou oblíquas, múticas ou apendiculadas na base,
glabras, estaminódios ausentes. Cápsulas obovadas, estipitadas; sementes 4.

COMENTÁRIO

Chave baseada em Monteiro et al. (2018)

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Brácteas lanceoladas, ca. 2,3-3,4 x 0,3-0,5 cm; cálice ca. 2,1 cm compr.; corola amarelo pálido, tubo ca. 0,6 cm
compr. ........................ Harpochilus paraibanus
1'. Brácteas oblanceoladas, ca. 0,1-0,7 x 0,1-0,2 cm; cálice ca. 1,1 cm compr.; corola esverdeada, tubo 1,8-2 cm
compr. ...........................Harpochilus neesianus

BIBLIOGRAFIA

 
Côrtes, A.L.A. & Rapini, A. (2013) Justicieae (Acanthaceae) do Semiárido do Estado da Bahia, Brasil. Hoehnea v. 40, n. 2, p.
253-292, 2013.
 
Costa-Lima, J.L.; Chagas, E.C.L. A revision of Harpochilus sheds light on new combinations under Justicia
(Acanthaceae). Phytotaxa, v. 393, n. 2, p. 119-130, 2019.
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Monteiro, F.K.S. et al. A new species of northeastern Brazilian endemic genus Harpochilus (Acanthaceae). Phytotaxa, v. 358, n.
3, p. 289-294, 2018.
 
Nees von Esenbeck, C.G. (1847) Acanthaceae. In: von Martius, K.P., Eichler, A.G. & Urban, I. (Eds.) Flora Brasiliensis 9.
Typographia Regia, Monachii, pp. 1–164, t. 1–31.
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Harpochilus neesianus Mart. ex Nees
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) canescente(s). Folha: pecíolo(s) séssil(eis). Inflorescência: bráctea(s) presente(s)/1; bractéola(s) presença/2;
tipo tirso(s)/axilar(es) ou terminal(ais). Flor: androceu 2 estame(s)/exserto(s)/antera(s) biteca(s) teca(s) paralela(s) mútica(s)
ou apendiculada(s) na(s) base glabra(s) estaminódio(s) ausente(s); cálice(s) 3 à 5 lacínia(s)/desigual(ais); corola esverdeada ou
amarelada/bilabiada(s)/não ressupinada(s)/lábio(s) superior(es) côncavo(s) ou curvo(s) bilobado(s) no ápice(s)/lábio(s) inferior(es)
trilobado(s) curvado(s) estreito(s). Fruto: cápsula(s) obovada(s)/estipitada(s). Semente: 4 orbicular(es) margem(ns) inteira/
lisa(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiroz, 4637, HVASF (HVASF42), HUEFS

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Harpochilus neesianus Mart. ex Nees
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Figura 2: Harpochilus neesianus Mart. ex Nees

BIBLIOGRAFIA

Nees von Esenbeck, C.G. (1847) Acanthaceae. In: von Martius, K.P., Eichler, A.G. & Urban, I. (Eds.) Flora Brasiliensis 9.
Typographia Regia, Monachii, pp. 1–164, t. 1–31.
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Harpochilus paraibanus F.K.S. Monteiro,
J.I.M. Melo & E.M.P. Fernando
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) estria(s) inconspícua(s). Folha: pecíolo(s) peciolada(s). Inflorescência: bráctea(s) presente(s)/1; bractéola(s)
presença/2; tipo espiga(s)/axilar(es) ou terminal(ais). Flor: androceu 2 estame(s)/exserto(s)/antera(s) biteca(s) teca(s) paralela(s)
mútica(s) ou apendiculada(s) na(s) base glabra(s) estaminódio(s) ausente(s); cálice(s) 3 à 5 lacínia(s)/desigual(ais); corola
esverdeada ou amarelada/bilabiada(s)/não ressupinada(s)/lábio(s) superior(es) côncavo(s) ou curvo(s) bilobado(s) no ápice(s)/
lábio(s) inferior(es) trilobado(s) curvado(s) estreito(s). Fruto: cápsula(s) obovada(s)/estipitada(s). Semente: 4 orbicular(es)
margem(ns) inteira/lisa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Harpochilus paraibanus pode ser diferenciada da espécie congênere pela corola de cor amarelo pálido, pelos ramos cilíndricos e
pelas inflorescências em espigas terminais.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M.P. Fernando, 392, CSTR, RB, EAC (EAC0047158), Paraíba
Roque, A.A., 1568, UFRN,  (UFRN00018579), Rio Grande do Norte

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Harpochilus paraibanus F.K.S. Monteiro, J.I.M. Melo & E.M.P. Fernando

Figura 2: Harpochilus paraibanus F.K.S. Monteiro, J.I.M. Melo & E.M.P. Fernando

Figura 3: Harpochilus paraibanus F.K.S. Monteiro, J.I.M. Melo & E.M.P. Fernando
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Figura 4: Harpochilus paraibanus F.K.S. Monteiro, J.I.M. Melo & E.M.P. Fernando

Figura 5: Harpochilus paraibanus F.K.S. Monteiro, J.I.M. Melo & E.M.P. Fernando

BIBLIOGRAFIA

Monteiro, F.K.S. et al. A new species of northeastern Brazilian endemic genus Harpochilus (Acanthaceae). Phytotaxa, v. 358, n.
3, p. 289-294, 2018.
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Hemigraphis Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Hemigraphis, Hemigraphis alternata, Hemigraphis repanda.

COMO CITAR

Braz, D.M., Chagas, E.C.O., Fernandes, U.G., Costa-Lima, J.L., Zanatta, M.R.V., Kameyama, C., Côrtes, A.L.A., Indriunas, A.,
Silva, F.A., Monteiro, F.K.S., Azevedo, I.H.F., Zuntini, A.R., Rodrigues, M.C., Paglia, I., Souza, V.C., Pioner, N.C., Melo, J.I.M.,
Gil, A.S.B., Ezcurra, C., Pessoa, C.S., Hirao, Y.V., Fernando, E.M.P. Acanthaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB608905.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Hemigraphis alternata (Burm. f.) T
Anderson
Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

S. Profice, s.n., RB, 297797,  (RB00036501), Rio de Janeiro
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Hemigraphis repanda Hallier f.
DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Herpetacanthus Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Herpetacanthus, Herpetacanthus acuminatus, Herpetacanthus angustatus,
Herpetacanthus chalarostachyus, Herpetacanthus delicatus, Herpetacanthus longiflorus, Herpetacanthus longipetiolatus,
Herpetacanthus macrophyllus, Herpetacanthus magnobracteolatus, Herpetacanthus melancholicus, Herpetacanthus
neesianus, Herpetacanthus parvispica, Herpetacanthus pauciflorus, Herpetacanthus rotundatus, Herpetacanthus rubiginosus,
Herpetacanthus strongyloides, Herpetacanthus tetrandrus.

COMO CITAR

Indriunas, A., Kameyama, C. 2020. Herpetacanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4131.

Tem como sinônimo
heterotípico Juruasia Lindau
heterotípico Standleyacanthus Leonard

DESCRIÇÃO

Subarbustos ou arbustos com cistólitos presentes. Folhas opostas geralmente apresentando graus variados de anisofilia.
Inflorescências espigas ou tirsos, secundifloras. Brácteas conspícuas (exceto em H. parvispica e H. pauciflorus, onde as folhas
que envolvem a inflorescência se assemelham a brácteas, e as verdadeiras são diminutas) dispostas em 2 linhas adjacentes de
brácteas estéreis e 2 linhas de brácteas férteis, sendo as estéreis dispostas acima e lateralmente posicionada do seu par
fértil. Flores subtendidas por 2 bractéolas. Cálice 5-partido. Corolas podendo ser pequenas (ca. 2,5 cm) ou grandes (maiores
que 3 cm), brancas, arroxeadas a lilases, róseas, comumente apresentando máculas roxas ou vináceas, bilabiadas. Estames 4,
didínamos, os anteriores mais logos, bitecos, tecas inseridas em diferentes níveis no conectivo, os posteriores menores,
monotecos; múticos. Cápsula com distintas porções basal e apical, com 4 sementes arredondadas.

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Pecíolo e lâmina foliar com quase o mesmo comprimento ................H. longipetiolatus
1'. Pecíolos muito menores que a lâmina foliar ....................................... 2
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2. Base da lâmina foliar geralmente cuneada-atenuada ou cuneada-atenuada -
truncada, geralmente séssil a subséssil ...............................H. macrophyllus
2'. Base da lâmina foliar aguda, obtusa, arredondada, nunca truncada,
sempre conspicuamente peciolada .............................................. 3
 
3. Espigas ou tirsos não obviamente secundifloros; com poucas flores,
usualmente com um par de brácteas............................................. 4
3'. Espigas ou tirsos obviamente secundifloros; sempre com mais de um par de brácteas ...... 5
 
4. Lâminas foliares 2,7–5,2 x1,5–2 cm, brácteas 0,8–1,7 x 0,6–1.3 cm ............H. parvispica
4'. Lâminas foliares 6–11,5 x 2,5–4,5 cm, brácteas 1,8–2,3 x 1,2–1,7 cm ..........H. pauciflorus
 
5. Brácteas não ciliadas ou se ciliadas com tricomas inconspícuos,
menores que 0,25 mm de comprimento ...........................................6
5'. Brácteas conspicuamente ciliadas com tricomas maiores que 0,5 mm de comprimento ...... 8
 
6. Brácteas desiguais, as férteis mais estreitas que as estéreis elípticas
e obovadas ........................................................ H. delicatus
6'. Brácteas iguais ou subiguais, arredondadas ....................................... 7
 
7. Folhas mais largas de cada nó com pecíolo 0,5–0,6(–1,2) cm de comprimento,
lâmina (4–)6,3–10,9(–13) x 2,9–4,0(–6,5) cm, bractéolas ca. 3 x 0,5 mm,
 hirsutas ..................................................... H. chalarostachyus
7'. Folhas mais largas de cada nó com pecíolo 1–1,6 cm, lâmina (11,3–)12,5–20(–24) x
(3–)4–6,7(–8,2) cm; 1,8–2,3 x 1,2–1,7 cm, glabras,
bractéolas 4–6 +0,5mm ............................................ H. strongyloides
 
8. Pequeno subarbusto de aspecto herbáceo, rastejante ou decumbente, geralmente
os ramos jovens apresentam 2 ou 4 linhas longitudinais evidentes
com tricomas de 1 mm .............................................. H. rubiginosus
8'. Subarbustos geralmente eretos, os ramos jovens apresentam 2 linhas longitudinais
evidentes com tricomas de 0,5 mm .............................................. 9
 
9. Brácteas arredondadas ou oblongas .............................................10
9'. Brácteas elípticas, ovadas ou oblanceoladas .......................................11
 
10. Brácteas a maioria oblongas ca. 25 x 20mm; lâminas foliares 12–19,5 x 4,5–8 cm,
face abaxial geralmente estrigosa, a adaxial geralmente pubescentes .......... H. tetrandrus
10'. Brácteas a maioria arredondadas ca. 10–15 x (7–)9,5–15 mm, lâminas foliares
(3,7–)5–10 x 1,2–3 cm, ambas faces esparsamente pilosas, glabrescentes ... H. melancholicus
 
11. Bractéolas elípticas ½ a 3/4 da largura da bráctea ................... H. magnobracteolatus
11'. Bractéolas linear-lanceoladas ou lanceoladas, as vezes obovadas a oblanceoladas,
sempre estreitas, menores que ½ da largura da bráctea ............................. 12
 
12. Lâminas foliares estreito-elípticas (comprimento/largura - 4/1–5/1) ........... H. angustatus
12'. Lâminas foliares elípticas (comprimento/largura menor que 4/1), ovadas ou oblongas......13
 
13. Inflorescências 5–15 cm de comprimento; bractéolas 12–15 x 25–8 mm, pubescentes;
corola com área da garganta estreita e quase indistinguível..................H. longiflorus
13'. Inflorescências 2–8 cm de comprimento; bractéolas ca. 5–10 +0,3–0.5 mm, esparsamente
pubescente, glabrescente; corola com a área da garganta distinta .............H. neesianus
 

BIBLIOGRAFIA

INDRIUNAS, Alexandre; KAMEYAMA, Cintia. New species of Herpetacanthus (Acanthaceae) from the Atlantic Forest and
neighboring areas (Brazil). Systematic Botany, v. 37, n. 4, p. 1006-1022, 2012.
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NEES von ESENBCK, C. G. 1847a. Acanthaceae. Pp. 1–164, tab. 1–31 in Flora Brasiliensis, vol. 9, eds. K. F. P. von Martius
and A. G. Eichler. Munich: Typographia regia C. Wolf et fil.
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Herpetacanthus acuminatus (Lindau)
Bremek.
Tem como sinônimo
basiônimo Juruasia acuminata Lindau

DESCRIÇÃO

Folha: anisofila não evidente(s); pecíolo(s) curto(s) a(s) subséssil(eis)/glabrescente(s); lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/pilosa(s)/
glabrescente(s); base obtusa(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s); margem(ns) ciliada(s). Inflorescência: pedúnculo(s) curto(s);
bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s); bráctea(s) estéril(eis) geralmente maior(es) que a(s) bráctea(s) fértil(eis)/ovada(s)/
elíptica(s)/margem(ns) longo(s) ciliada(s)/base aguda(s)/ápice(s) acuminado(s)/glabrescente(s)/verde/mácula vinácea/ciliada(s)/
hirsuta(s); bráctea(s) fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis); bractéola(s) linear(es) a(s) lanceada(s)/pilosa(s)/margem(ns)
ciliada(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) lanceado(s)/glabrescente(s)/margem(ns) ciliada(s); corola menor que 2.5 cm/com a(s)
garganta distinta(s)/branca geralmente com maculada(s) vinácea ou lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Herpetacanthus acuminatus (Lindau) Bremek. pode ser diferenciado de outra espécie amazônica de mesmo mesmo porte, H.
rotundatus (Lindau) Bremek., pelas suas brácteas longo ciliadas (vs. curto ciliadas) e base aguda (vs. obtusa a arredondada).

Forma de Vida
Arbusto, Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 5848, MG (MG005630), MG

BIBLIOGRAFIA

Lindau G. 1904. Acanthaceae americanae. Bull Herb Boissier.
4:401–418.
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Herpetacanthus angustatus Indriunas &
Kameyama
DESCRIÇÃO

Folha: anisofila não evidente(s); pecíolo(s) longo(s)/esparsamente pilosa(s); lâmina(s) elíptica(s)/estreitamente elíptica(s)/
glabrescente(s)/discolor(es); base aguda(s); ápice(s) agudo(s); margem(ns) lisa(s). Inflorescência: pedúnculo(s) longo(s);
bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s); bráctea(s) estéril(eis) geralmente maior(es) que a(s) bráctea(s) fértil(eis)/elíptica(s)/
subséssil(eis)/base aguda(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) acuminado(s)/verde/esbranquiçado/mácula vinácea/ciliada(s); bráctea(s)
fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis); bractéola(s) lanceolada(s)/ápice(s) ciliado(s)/pilosa(s)/pubescente(s). Flor:
segmento(s) do cálice(s) subiguais/lanceado(s)/margem(ns) ciliada(s); corola menor que 2.5 cm/com a(s) garganta distinta(s)/
branca geralmente com maculada(s) vinácea ou lilás/lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Herpetacanthus angustatus assemelha-se muito a H. neesianus do qual se distingue pelas lâminas estreitamente elípticas, base
aguda e ápice agudo, e inflorescências de pedúnculo  com cerca de 5 mm de comprimento.

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fernandes, 1885, MBML (MBML001147), Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

 
Syst. Bot. 37(4): 1006. 2012.
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Herpetacanthus chalarostachyus Indriunas
& Kameyama
DESCRIÇÃO

Folha: anisofila evidente(s); pecíolo(s) longo(s)/glabrescente(s); lâmina(s) elíptica(s)/glabra(s); base aguda(s); ápice(s)
agudo(s); margem(ns) ciliada(s). Inflorescência: pedúnculo(s) curto(s); bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s); bráctea(s)
estéril(eis) ovada(s)/arredondada(s)/subséssil(eis)/base obtusa(s)/base arredondada(s)/ápice(s) obtuso(s)/ápice(s) agudo(s)/
glabra(s)/verde/mácula vinácea/ciliada(s); bráctea(s) fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis); bractéola(s) linear(es) a(s)
lanceada(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subiguais/lanceado(s)/margem(ns) ciliada(s); corola menor que 2.5 cm/com a(s)
garganta distinta(s)/branca/branca geralmente com maculada(s) vinácea ou lilás/lilás.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Melo, MRF, 1014, SPF,  (SPF00096067), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Herpetacanthus chalarostachyus Indriunas & Kameyama

Figura 2: Herpetacanthus chalarostachyus Indriunas & Kameyama

Figura 3: Herpetacanthus chalarostachyus Indriunas & Kameyama

BIBLIOGRAFIA

Syst. Bot. 37(4): 1007. 2012.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Herpetacanthus delicatus Indriunas &
Kameyama
DESCRIÇÃO

Folha: anisofila evidente(s); pecíolo(s) longo(s)/piloso(s)/tomentoso(s); lâmina(s) elíptica(s)/glabrescente(s)/pilosa(s) na(s)
nervura(s) central(ais)/discolor(es); base aguda(s)/longo(s) decurrente(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s); margem(ns) ciliada(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) curto(s); bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s); bráctea(s) estéril(eis) geralmente maior(es) que
a(s) bráctea(s) fértil(eis)/elíptica(s)/margem(ns) lisa(s)/base obtusa(s)/ápice(s) obtuso(s)/glabrescente(s)/ciliada(s); bráctea(s)
fértil(eis) oblanceolada(s)/ápice(s) obtuso(s)/glabrescente(s)/ciliada(s); bractéola(s) lanceolada(s)/margem(ns) ciliada(s). Flor:
segmento(s) do cálice(s) subiguais/lanceado(s)/margem(ns) ciliada(s); corola menor que 2.5 cm/com a(s) garganta distinta(s)/
branca/branca geralmente com maculada(s) vinácea ou lilás.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Soderstrom & Sucre, 8837, K,  (K001032978), SP, São Paulo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Syst. Bot. 37(4): 1009. 2012.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Herpetacanthus longiflorus Moric.
DESCRIÇÃO

Folha: anisofila não evidente(s); pecíolo(s) longo(s)/glabrescente(s)/esparsamente pilosa(s); lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/
oblonga(s)/pilosa(s) na(s) nervura(s) central(ais); base aguda(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); margem(ns) lisa(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) longo(s); bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s); bráctea(s) estéril(eis) ovada(s)/elíptica(s)/
margem(ns) ciliada(s)/verde/esbranquiçado/roxo/pubescente(s); bráctea(s) fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis);
bractéola(s) lanceolada(s)/linear(es) a(s) lanceada(s)/ciliada(s)/pubescente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subiguais/
lanceado(s)/linear(es)/glabrescente(s); corola maior(es) que 3.0 cm/com a(s) garganta indistinto/rósea/lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Herpetacanthus longiflorus distingui-se das outras espécies do gênero pela corola longa (ca. 3 cm) e densamente pilosa.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Jardim, 236, RB, 218796,  (RB00036372), CEPEC
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Herpetacanthus longipetiolatus Indriunas
& Kameyama
DESCRIÇÃO

Folha: anisofila evidente(s); pecíolo(s) longo(s)/glabrescente(s)/esparsamente pilosa(s); lâmina(s) ovada(s)/glabrescente(s)/
pilosa(s) na(s) nervura(s) central(ais)/discolor(es); base obtusa(s); ápice(s) agudo(s); margem(ns) ciliada(s). Inflorescência:
pedúnculo(s) longo(s); bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s); bráctea(s) estéril(eis) geralmente maior(es) que a(s) bráctea(s)
fértil(eis)/arredondada(s)/subséssil(eis)/margem(ns) ciliada(s)/base obtusa(s)/base assimétrica(s)/ápice(s) obtuso(s)/ápice(s)
arredondado(s)/verde/pubescente(s); bráctea(s) fértil(eis) ovada(s)/elíptica(s)/base obtusa(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s)
acuminado(s)/ciliada(s)/verde; bractéola(s) linear(es) a(s) lanceada(s)/pilosa(s)/margem(ns) ciliada(s). Flor: segmento(s) do
cálice(s) subiguais/lanceado(s)/linear(es)/piloso(s)/margem(ns) ciliada(s); corola menor que 2.5 cm/com a(s) garganta distinta(s)/
branca geralmente com maculada(s) vinácea ou lilás.

COMENTÁRIO

Herpetacanthus longipetiolatus é facilmente identificado pelo seu longo pecíolo quase do mesmo comprimento que a lâmina, e
esta apresenta base assimétrica.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vervloet, R., 3174, MBML, Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Syst. Bot. 37(4): 1011. 2012.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Herpetacanthus macrophyllus Nees
DESCRIÇÃO

Folha: anisofila não evidente(s); pecíolo(s) curto(s) a(s) subséssil(eis); lâmina(s) ovada(s)/glabra(s)/pilosa(s) na(s) nervura(s)
central(ais)/discolor(es); base atenuada(s)/truncada(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s); margem(ns) lisa(s). Inflorescência:
pedúnculo(s) curto(s); bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s); bráctea(s) estéril(eis) geralmente maior(es) que a(s) bráctea(s)
fértil(eis)/elíptica(s)/subséssil(eis)/margem(ns) ciliada(s)/base obtusa(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) acuminado(s)/pilosa(s)/
glabrescente(s)/verde/mácula vinácea; bráctea(s) fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis); bractéola(s) lanceolada(s)/
pilosa(s)/margem(ns) ciliada(s)/glabrescente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subiguais/lanceado(s)/linear(es)/glabrescente(s)/
margem(ns) ciliada(s); corola menor que 2.5 cm/com a(s) garganta distinta(s)/branca.

COMENTÁRIO

Herpetacanthus macrophyllus pode ser reconhecido pelas grandes folhas subsésseis de base cuneada-atenuada-truncada.
Interessante observar que geralmente os espécimes apresentam fragmentos de solo aderidos ao caule, dando um aspecto de
"sujeira". 

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Boudet Fernandes, H.Q., 1605, RB, MBML, MBML (MBML039663), VIES (VIES032952)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Herpetacanthus magnobracteolatus
Indriunas & Kameyama
DESCRIÇÃO

Folha: anisofila evidente(s); pecíolo(s) longo(s)/glabro(s)/glabrescente(s); lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/glabra(s)/pilosa(s)
na(s) nervura(s) central(ais)/às vezes discolor(es); base aguda(s); ápice(s) agudo(s); margem(ns) lisa(s). Inflorescência:
pedúnculo(s) longo(s); bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s); bráctea(s) estéril(eis) geralmente maior(es) que a(s) bráctea(s)
fértil(eis)/elíptica(s)/subséssil(eis)/margem(ns) lisa(s)/base obtusa(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) mucronulado(s)/glabrescente(s)/
verde; bráctea(s) fértil(eis) ovada(s)/margem(ns) lisa(s)/base obtusa(s)/ápice(s) agudo(s); bractéola(s) largamente elíptica(s) à
ovada(s)/pilosa(s)/margem(ns) ciliada(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) desigual(ais)/lanceado(s)/piloso(s)/margem(ns) lisa(s);
corola menor que 2.5 cm/com a(s) garganta distinta(s)/branca geralmente com maculada(s) vinácea ou lilás/rósea.

COMENTÁRIO

Esta espécie pode ser reconhecida pelas bractéolas elípticas que alcançam cerca de 3/4 do tamanho das brácteas durante o
desenvolvimento dos frutos.
É a única espécie do gênero conhecida até o momento que ocorre em Mata de Cipó.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Côrtes, 116, HUEFS, NY,  (NY02098707), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Syst. Bot. 37(4): 1011. 2012.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Herpetacanthus melancholicus Mart. ex
Nees
DESCRIÇÃO

Folha: anisofila não evidente(s); pecíolo(s) curto(s) a(s) subséssil(eis)/glabrescente(s); lâmina(s) ovada(s)/lanceolada(s)/
glabrescente(s); base obtusa(s)/decurrente(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s); margem(ns) ciliada(s). Inflorescência: pedúnculo(s)
curto(s); bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s); bráctea(s) estéril(eis) geralmente maior(es) que a(s) bráctea(s) fértil(eis)/ovada(s)/
elíptica(s)/arredondada(s)/subséssil(eis)/margem(ns) ciliada(s)/base obtusa(s)/base assimétrica(s)/base arredondada(s)/ápice(s)
cuspidado(s)/pilosa(s)/verde/ciliada(s); bráctea(s) fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis); bractéola(s) linear(es) a(s)
lanceada(s)/margem(ns) ciliada(s)/glabrescente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) desigual(ais)/linear(es)/piloso(s)/margem(ns)
ciliada(s); corola menor que 2.5 cm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Suas brácteas redondas a largo-obovadas, de ápice geralmente abruptamente cuspidado e base muitas vezes assimétricas são
caracteres que auxiliam a identificação. 

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 18279, K, UEC, K,  (K001032982)

BIBLIOGRAFIA

Mart. Fl. Bras. 9: 96. 1847
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Herpetacanthus neesianus Indriunas
DESCRIÇÃO

Folha: anisofila evidente(s); pecíolo(s) longo(s)/glabrescente(s); lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/glabrescente(s)/pilosa(s) na(s)
nervura(s) central(ais)/às vezes discolor(es); base atenuada(s)/aguda(s)/longo(s) decurrente(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/
abruptamente acuminado(s); margem(ns) ciliada(s). Inflorescência: pedúnculo(s) longo(s); bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s);
bráctea(s) estéril(eis) geralmente maior(es) que a(s) bráctea(s) fértil(eis)/ovada(s)/elíptica(s)/arredondada(s)/obovada(s)/
subséssil(eis)/base obtusa(s)/base arredondada(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) acuminado(s)/pilosa(s)/verde/esbranquiçado/roxo/
mácula vinácea/ciliada(s); bráctea(s) fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis); bractéola(s) lanceolada(s)/linear(es) a(s)
lanceada(s)/pilosa(s)/margem(ns) ciliada(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) desigual(ais)/lanceado(s)/glabrescente(s)/margem(ns)
ciliada(s); corola maior(es) que 3.0 cm/com a(s) garganta distinta(s)/branca/branca geralmente com maculada(s) vinácea ou lilás/
lilás.

COMENTÁRIO

Herpetacanthus neesianus assemelha-se a H. longiflorus,  são distintos pelas bractéolas menores (até 1 cm de comprimento)
esparso-pilosas (vs ca. 1.5 cm bracteolas pilosas). 

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bovini, M.G., 833, SPF,  (SPF00150140), RB,  (RB00474898), SP, São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Herpetacanthus neesianus Indriunas
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 2: Herpetacanthus neesianus Indriunas

BIBLIOGRAFIA

Syst. Bot. 37(4): 1014. 2012.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Herpetacanthus parvispica Indriunas &
Kameyama
DESCRIÇÃO

Folha: anisofila evidente(s); pecíolo(s) longo(s)/esparsamente pilosa(s); lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/pilosa(s) na(s) nervura(s)
central(ais); base aguda(s)/decurrente(s); ápice(s) agudo(s); margem(ns) ciliada(s). Inflorescência: pedúnculo(s) longo(s);
bráctea(s) e bractéola(s) muito aproximada(s); bráctea(s) estéril(eis) ovada(s)/arredondada(s)/margem(ns) ciliada(s)/
base obtusa(s)/base assimétrica(s)/ápice(s) obtuso(s)/pilosa(s)/verde; bráctea(s) fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis);
bractéola(s) lanceolada(s)/pilosa(s)/ciliada(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subiguais/lanceado(s)/glabrescente(s)/margem(ns)
ciliada(s); corola menor que 2.5 cm/com a(s) garganta indistinto/branca.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Carauta, 6009, GUA, Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Syst. Bot. 37(4): 1017. 2012.

188

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

Herpetacanthus pauciflorus Indriunas &
Kameyama
DESCRIÇÃO

Folha: anisofila não evidente(s); pecíolo(s) longo(s)/glabrescente(s)/piloso(s); lâmina(s) elíptica(s)/glabra(s); base aguda(s);
ápice(s) acuminado(s); margem(ns) lisa(s). Inflorescência: pedúnculo(s) longo(s); bráctea(s) e bractéola(s) muito
aproximada(s); bráctea(s) estéril(eis) ovada(s)/base arredondada(s)/ápice(s) obtuso(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) acuminado(s);
bráctea(s) fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis); bractéola(s) linear(es) a(s) lanceada(s)/pilosa(s)/margem(ns) ciliada(s).
Flor: segmento(s) do cálice(s) desigual(ais)/lanceado(s)/piloso(s)/margem(ns) ciliada(s); corola menor que 2.5 cm/com a(s)
garganta distinta(s)/branca geralmente com maculada(s) vinácea ou lilás.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pastore, J.A. e Moura, C., 1103, SPSF, São Paulo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Herpetacanthus pauciflorus Indriunas & Kameyama

BIBLIOGRAFIA

Syst. Bot. 37(4): 1017. 2012.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Herpetacanthus rotundatus (Lindau)
Bremek.
Tem como sinônimo
basiônimo Juruasia rotundata Lindau

DESCRIÇÃO

Folha: anisofila não evidente(s); pecíolo(s) curto(s) a(s) subséssil(eis)/glabrescente(s); lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); base
aguda(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); margem(ns) lisa(s). Inflorescência: pedúnculo(s) curto(s); bráctea(s) e bractéola(s)
distinta(s); bráctea(s) estéril(eis) elíptica(s)/base obtusa(s)/base arredondada(s)/ápice(s) obtuso(s)/ápice(s) acuminado(s)/
ápice(s) arredondado(s)/verde/roxo/amarelada/ciliada(s); bráctea(s) fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis); bractéola(s)
lanceolada(s)/linear(es) a(s) lanceada(s)/ápice(s) ciliado(s)/glabra(s)/margem(ns) ciliada(s). Flor: segmento(s) do cálice(s)
subiguais/lanceado(s)/glabro(s); corola menor que 2.5 cm/branca/branca geralmente com maculada(s) vinácea ou lilás/lilás.

COMENTÁRIO

Herpetacanthus rotundatus (Lindau) Bremek. pode ser diferenciado de outra espécie amazônica de mesmo mesmo porte, H.
acuminatus (Lindau) Bremek., pelas suas brácteas curto ciliadas (vs. longo ciliadas) e base obtusa a arredondada (vs. aguda).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 5573, K,  (K000529555), MG

BIBLIOGRAFIA

Lindau G. 1904. Acanthaceae americanae. Bull Herb Boissier.
4:401–418.
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Herpetacanthus rubiginosus Nees
Tem como sinônimo
heterotípico Herpetacanthus macahensis Nees

DESCRIÇÃO

Folha: anisofila não evidente(s); pecíolo(s) curto(s) a(s) subséssil(eis)/piloso(s)/hirsuto(s)/tomentoso(s); lâmina(s) elíptica(s)/
obovada(s)/oblonga(s)/pilosa(s)/discolor(es)/às vezes variegada(s); base obtusa(s)/aguda(s); ápice(s) agudo(s); margem(ns)
ciliada(s). Inflorescência: pedúnculo(s) curto(s); bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s); bráctea(s) estéril(eis) elíptica(s)/
obovada(s)/lanceolada(s)/oblanceolada(s)/subséssil(eis)/margem(ns) longo(s) ciliada(s)/base aguda(s)/ápice(s) obtuso(s)/
glabrescente(s)/verde/mácula vinácea/ciliada(s); bráctea(s) fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis); bractéola(s) lanceolada(s)/
oblanceolada(s)/glabra(s)/pilosa(s)/margem(ns) ciliada(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subiguais/lanceado(s)/piloso(s)/
glabrescente(s)/margem(ns) lisa(s); corola menor que 2.5 cm/com a(s) garganta indistinto/branca geralmente com maculada(s)
vinácea ou lilás/lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Herpetacanthus rubiginosus é um subarbusto decumbente, de aspecto herbáceo, com duas (mais raramente quatro) linhas de
longos tricomas nos ramos jovens; o indumento das brácteas é geralmente bastante conspícuo, formado por longos tricomas
pluricelulares.
Há uma grande variação da coloração, podendo encontrar desde folhas verdes pálidas nacaradas a espécimes variegados.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Furlan, A., 1301, SPF, 150738,  (SPF00150738), BOTU, 228,  (BOTU000228), ESA, HRCB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Herpetacanthus rubiginosus Nees

Figura 2: Herpetacanthus rubiginosus Nees

Figura 3: Herpetacanthus rubiginosus Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Herpetacanthus rubiginosus Nees
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Herpetacanthus strongyloides Indriunas &
Kameyama
DESCRIÇÃO

Folha: anisofila evidente(s); pecíolo(s) curto(s) a(s) subséssil(eis); lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/glabrescente(s)/discolor(es);
base aguda(s)/longo(s) decurrente(s)/cuneada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); margem(ns) ciliada(s). Inflorescência:
pedúnculo(s) curto(s); bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s); bráctea(s) estéril(eis) elíptica(s)/arredondada(s)/subséssil(eis)/
margem(ns) ciliada(s)/base obtusa(s)/ápice(s) arredondado(s)/ápice(s) abruptamente acuminado(s)/pilosa(s)/verde/esbranquiçado/
mácula vinácea/ciliada(s)/pubescente(s); bráctea(s) fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis); bractéola(s) linear(es) a(s)
lanceada(s)/margem(ns) ciliada(s)/pubescente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subiguais/lanceado(s)/piloso(s)/glabrescente(s)/
margem(ns) ciliada(s); corola menor que 2.5 cm/com a(s) garganta distinta(s)/branca/branca geralmente com maculada(s) vinácea
ou lilás.

COMENTÁRIO

Herpetacanthus strongyloides assemelha-se a H. longiflorus, porém distingui-se  por possuir brácteas arredondadas
membranáceas maiores e corola menores  (1,8 cm).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Thomas et al., 10503, US, MBML (MBML042800), Typus

BIBLIOGRAFIA

Syst. Bot. 37(4): 1020. 2012.
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Herpetacanthus tetrandrus (Nees & Mart.)
Herter
Tem como sinônimo
basiônimo Dicliptera tetrandra Nees & Mart.
homotípico Herpetacanthus schultzii Nees

DESCRIÇÃO

Folha: anisofila não evidente(s); pecíolo(s) longo(s)/piloso(s)/hirsuto(s)/tomentoso(s); lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/pilosa(s)/
pilosa(s) na(s) nervura(s) central(ais)/às vezes discolor(es)/estrigosa(s); base obtusa(s); ápice(s) agudo(s); margem(ns) ciliada(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) longo(s); bráctea(s) e bractéola(s) distinta(s); bráctea(s) estéril(eis) ovada(s)/arredondada(s)/base
obtusa(s)/base aguda(s)/ápice(s) agudo(s)/ápice(s) acuminado(s)/pilosa(s)/verde/roxo/amarelada/ciliada(s)/hirsuta(s); bráctea(s)
fértil(eis) igual(ais) bráctea(s) estéril(eis); bractéola(s) linear(es) a(s) lanceada(s)/margem(ns) ciliada(s)/pubescente(s). Flor:
segmento(s) do cálice(s) subiguais/lanceado(s)/piloso(s)/margem(ns) ciliada(s); corola menor que 2.5 cm/com a(s) garganta
distinta(s)/branca geralmente com maculada(s) vinácea ou lilás.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

É possível distinguir a espécie pelas folhas com face abaxial escabra e bractéolas densamente cobertas por tricomas glandulares.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 18134, K,  (K001032986), MBM, UEC, K, RB
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Hygrophila R.Br.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Hygrophila, Hygrophila acutangula, Hygrophila costata, Hygrophila
glandulifera, Hygrophila guianensis, Hygrophila hirsuta, Hygrophila humistrata, Hygrophila nordestina, Hygrophila paraibana.

COMO CITAR

Monteiro, F.K.S. 2020. Hygrophila in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4135.

DESCRIÇÃO

Ervas, anuais ou perenes, frequentemente aquáticas ou higrófilas, às vezes com espinhos axilares, cistólitos presentes. Folhas
sésseis ou pecioladas; lâmina foliar oval-elíptica, oblongo-elíptica, estreito ovada, oblongas a lanceoladas, margem inteira,
crenulada ou às vezes ondulada. Flores sésseis, axilares ou terminais, formando verticilos, espigas ou tirsos; bractéolas presentes
ou ausentes; cálice 5-lobado; corola bilabiada, lábio anterior 2-lobado, lábio posterior 3-lobado, ápice do lábio superior levemente
dentado; estames 2 ou 4, estaminódios 0 ou 2; ovário com 4 a muitos óvulos por lóculo; estigma inteiro ou 2-lobado. Cápsula
linear-elipsoide a estreitamente oblonga. Sementes discóides com tricomas higroscópicos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Ramos prostrados, cilíndricos, pilosos; lacínios do cálice lanceolados, sempre com indumento glanduloso-
piloso................................ Hygrophila humistrata
1’. Ramos eretos, quadrangulares a hexagonais, glabros, glabrescentes, hirsutos ou tomentosos; lacínios
do cálice setáceos, subulados ou estreitamente lanceolados, com indumento piloso, glanduloso, hirsuto ou
híspido..................................................................................................... 2
2. Flores de corola amarelada.................................................................................................................... 3
3. Lâmina foliar ovada, 9-11 cm compr., peciolada, pecíolo até 2 cm compr.; brácteas hirsutas........................................................
H. paraibana
3’. Lâmina foliar estreitamente lanceolada, 4-7 cm compr., sésseis; brácteas glabras............................................................... H.
nordestina
2’. Flores de corola branca ou lilás................................................................................................................. 4
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

4. Ramos não sulcados, hirsutos.................................................................................................................. 5
5. Lacínios do cálice setáceos, externamente apenas com tricomas glandulares; cápsula elíptica.....................................................
H. glandulifera
5’. Lacínios do cálice subulados, externamente hirsutos; cápsula oblonga........................................................................... H. hirsuta
4’. Ramos sulcados, canaliculados ou estriados, glabros ou pubescentes.................................................................................. 6
6. Dicásios axilares opostos ou alternos, raramente verticilos completos; lacínios do cálice estreitamente lanceolados a
lineares............................... H. costata
6’. Verticilos axilares completos; lacínios do cálice subulados ou setáceos................................................................................. 7
7. Lâmina foliar lanceolada; face externa dos lacínios do cálice esparsamente pilosa............................................................... H.
guianensis
7. Lâmina foliar oblongo-ovada; face externa dos lacínios do cálice com indumento escabroso a
estrigoso.............................................. H. acutangula

BIBLIOGRAFIA

Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates
in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Rizzini, C. T. 1947. Estudos sobre as Acanthaceae (Disquisitiones in Acanthaceis). Boletim do Museu Nacional nov. ser.,
Botanica 8: 1-36.
Rizzini, C. T. 1951. Sinopse parcial das Acanthaceae brasileiras. Dusenia 2: 145-188.
Rizzini, C. T. 1954. Sobre 40 gêneros das Acanthaceae brasileiras. Rodriguesia 28: 9-54.
Rizzini, C. T. 1956. Notulae de Acanthaceis novis seu minus cognitis. Dusenia 7 (6): 300-301.
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Hygrophila acutangula Nees ex Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Hygrophila oblongifolia Nees

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) quadrangular(es)/ereto(s). Folha: formato ovada(s)/oblonga(s). Inflorescência: corimbo , espiga(s) , tirso(s) ,
solitária(s) axilar(es). Flor: cálice(s) sépala(s) subiguais unida(s) na(s) base/piloso(s); corola bilabiada(s)/lilás. Fruto: cápsula(s)
polispérmico fusiforme(s) glabra(s). Semente: discoide(s) marrom/pubescente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Martii Herbar. Florae Brasil., 459, NY,  (NY00312016)
Martii Herbar. Florae Brasil., 459, NY,  (NY00312016), Typus

BIBLIOGRAFIA

Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates in Dyschoriste and Hygrophila
(Acanthaceae). Phytotaxa, 453(2): 130-136.
Nees von Esenbeck, C.G. 1841. Hygrophila. Beiblätter zur Flora oder Allgemeinen Botanischen Zeitung. Flora 24 (2): 25.
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Hygrophila costata Nees & T. Nees
Tem como sinônimo
heterotípico Hygrophila brasilensis (Spreng.) Lindau
heterotípico Hygrophila brasiliensis (Spreng.) Lindau
heterotípico Hygrophila conferta Nees in Mart.
heterotípico Hygrophila helodes Nees
heterotípico Hygrophila latifolia Nees
heterotípico Hygrophila longifolia Nees

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) quadrangular(es)/ereto(s). Folha: formato lanceolada(s)/elíptica(s). Inflorescência: corimbo , espiga(s) ,
tirso(s) , solitária(s) axilar(es). Flor: cálice(s) sépala(s) subiguais unida(s) na(s) base/pubescente(s); corola branca/lilás/
pubescente(s). Fruto: cápsula(s) polispérmico fusiforme(s) glabrescente(s). Semente: discoide(s) marrom/pubescente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.E.Q. Faria, 4836, RB,  (RB01126173), Goiás
Hatschbach, G., 48939, FLOR (FLOR0015462), Paraná
M.B. dos Santos, 79, RB,  (RB00983686), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Hygrophila costata Nees & T. Nees

Figura 2: Hygrophila costata Nees & T. Nees

Figura 3: Hygrophila costata Nees & T. Nees
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Figura 4: Hygrophila costata Nees & T. Nees

Figura 5: Hygrophila costata Nees & T. Nees

BIBLIOGRAFIA

Daniel, T.F. 1995. Acanthaceae. In: Breedlove, D. (Ed.) Flora de Chiapas Vol. 4. California Academy of Sciences, San Francisco,
pp. 1–158.
Marchioretto, M. S., Silva, V. R. S. P., & Parode, M. F. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas,
Botânica 68: 7-82.
Nees von Esenbeck, C.G. and T. Nees. 1824. Hygrophila costata. Plantarum, in Horto Medico Bonnensi Nutritarum, Icones
Selectae 2: 7–8, t. 3.
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Hygrophila glandulifera Nees
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) quadrangular(es)/ereto(s). Folha: formato ovada(s)/oblonga(s). Inflorescência: corimbo , espiga(s) , tirso(s) ,
solitária(s) axilar(es). Flor: cálice(s) sépala(s) subiguais unida(s) na(s) base/pubescente(s); corola branca. Fruto: cápsula(s)
polispérmico fusiforme(s) glabra(s). Semente: discoide(s) pubescente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lacínios do cálice setáceos, externamente com tricomas glandulares.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Amaro Macedo, 1072, MO (MO1404565), RB, 63513,  (RB00035866), NY, 63513,  (NY00930092), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Nees von Esenbeck, C.G.D. 1847. Flora Brasiliensis 9: 22.
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Hygrophila guianensis Nees ex Benth.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) quadrangular(es)/ereto(s). Folha: formato lanceolada(s). Inflorescência: corimbo , espiga(s) , tirso(s) ,
solitária(s) axilar(es). Flor: cálice(s) sépala(s) subiguais unida(s) na(s) base; corola bilabiada(s). Fruto: cápsula(s) polispérmico
fusiforme(s) glabrescente(s). Semente: discoide(s) preta/pubescente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Schomburgk, 331, K, NY,  (NY00930089)

BIBLIOGRAFIA

Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F. & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates in Dyschoriste and Hygrophila
(Acanthaceae). Phytotaxa 453(2): 130-136.
Nees von Esenbeck, C.G. 1845. Acanthaceae. Flora of South America. London Journal of Botany 4: 634–635.
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Hygrophila hirsuta Nees
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) quadrangular(es)/ereto(s). Folha: formato ovada(s). Inflorescência: corimbo , espiga(s) , tirso(s) , solitária(s)
axilar(es). Flor: cálice(s) sépala(s) subiguais unida(s) na(s) base/piloso(s); corola branca/amarelada. Fruto: cápsula(s)
polispérmico fusiforme(s) glabra(s). Semente: discoide(s) marrom/pubescente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Cálice externamente com tricomas glandulares

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Schüch, s.n., MO (MO2158394), W (W0056671)

BIBLIOGRAFIA

Nees von Esenbeck, C.G.D. 1847. Flora Brasiliensis 9: 24.
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Hygrophila humistrata Rizzini
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) cilíndrico(s)/prostrado(s). Folha: formato oblonga(s). Inflorescência: corimbo , espiga(s) , tirso(s) , solitária(s)
axilar(es). Flor: cálice(s) piloso(s); corola branca. Fruto: cápsula(s) polispérmico fusiforme(s) glabrescente(s). Semente:
discoide(s) pubescente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Macedo, A., 3615, S (S07-13980), S (S09-2408), US,  (US00478763), Goiás, Typus

BIBLIOGRAFIA

Rizzini, C. T. 1956. Notulae de Acanthaceis novis seu minus cognitis. Dusenia 7 (6): 300-301.
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Hygrophila nordestina F.K.S. Monteiro
Tem como sinônimo
Hygrophila sessilifolia Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) quadrangular(es)/ereto(s). Folha: formato lanceolada(s). Inflorescência: corimbo , espiga(s) , tirso(s) ,
solitária(s) axilar(es). Flor: cálice(s) sépala(s) subiguais unida(s) na(s) base/piloso(s); corola bilabiada(s)/branca/amarelada/
pubescente(s). Fruto: cápsula(s) polispérmico fusiforme(s) glabra(s). Semente: discoide(s) marrom/pubescente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Duarte, A.P., 1463, RB, 66177,  (RB00533889), Ceará, Typus

BIBLIOGRAFIA

Monteiro, F. K. S., Daniel, T. F., & Melo, J. I. M. 2020. Nomenclatural updates in Dyschoriste and Hygrophila (Acanthaceae).
Phytotaxa 453(2), 130-136.
Rizzini, C.T. (1949) Contribuições ao conhecimento da tribo Justicieae (Acanthaceae). Archivos (Arquivos) do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro 9: 63.
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Hygrophila paraibana Rizzini
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) quadrangular(es)/ereto(s). Folha: formato ovada(s). Inflorescência: corimbo , espiga(s) , tirso(s) , solitária(s)
axilar(es). Flor: cálice(s) sépala(s) subiguais unida(s) na(s) base/pubescente(s); corola amarelada. Fruto: cápsula(s)
polispérmico fusiforme(s) glabra(s). Semente: discoide(s) marrom/pubescente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâmina foliar de margem inteira, com pecíolos de 1-2 cm compr.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Paraíba)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vasconcellos, J.M., 305, NY, 52304,  (NY00312019), RB, 52304,  (RB00533824), RB, 52304,  (RB00533888), RB,
52304,  (RB00533825), Paraíba, Typus

BIBLIOGRAFIA

Rizzini, C.T. 1947. Estudos sobre as Acanthaceae (Disquisitiones in Acanthaceis). Boletim do Museu Nacional nov. ser., Botanica
8: 1-36
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Hypoestes Sol. ex R. Br.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Hypoestes, Hypoestes phyllostachya, Hypoestes sanguinolenta.

COMO CITAR

Braz, D.M., Chagas, E.C.O., Fernandes, U.G., Costa-Lima, J.L., Zanatta, M.R.V., Kameyama, C., Côrtes, A.L.A., Indriunas, A.,
Silva, F.A., Monteiro, F.K.S., Azevedo, I.H.F., Zuntini, A.R., Rodrigues, M.C., Paglia, I., Souza, V.C., Pioner, N.C., Melo, J.I.M.,
Gil, A.S.B., Ezcurra, C., Pessoa, C.S., Hirao, Y.V., Fernando, E.M.P. Acanthaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB608908.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Ceará)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
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Hypoestes phyllostachya Baker
Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

O.S. Ribas, 310, MBM (MBM136095), Paraná
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Hypoestes sanguinolenta (Van Houtte)
Hook. f.
Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Marinis, G, 541, SPF,  (SPF00070956), São Paulo
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Justicia L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Justicia, Justicia aequilabris, Justicia amazonica, Justicia anagallis,
Justicia angustifolia, Justicia angustissima, Justicia antirrhina, Justicia appendiculata, Justicia asclepiadea, Justicia attenuata,
Justicia axillaris, Justicia beyrichii, Justicia birae, Justicia boliviana, Justicia bradeana, Justicia brandegeeana, Justicia
brasiliana, Justicia bullata, Justicia burchellii, Justicia calycina, Justicia carajensis, Justicia caripensis, Justicia carnea,
Justicia cayennensis, Justicia chacoensis, Justicia chamaedryoides, Justicia chapadensis, Justicia chlamidocalyx, Justicia
chrysotrichoma, Justicia citrina, Justicia clausseniana, Justicia clivalis, Justicia comata, Justicia concavibracteata, Justicia
congrua, Justicia corumbensis, Justicia cowanii, Justicia cuneifolia, Justicia cydoniifolia, Justicia cyrtantheriformis, Justicia
dasyclados, Justicia dianthera, Justicia distichophylla, Justicia distorta, Justicia divergens, Justicia dubiosa, Justicia dusenii,
Justicia fittonioides, Justicia floribunda, Justicia flosculosa, Justicia fulvohirsuta, Justicia gendarussa, Justicia genuflexa,
Justicia glabribracteata, Justicia glaziovii, Justicia goianiensis, Justicia goudotii, Justicia harleyi, Justicia hassleri, Justicia
hatschbachii, Justicia holochila, Justicia hylophila, Justicia ilhensis, Justicia involucrata, Justicia irwinii, Justicia itatiaiensis,
Justicia ixodes, Justicia jacuipensis, Justicia kleinii, Justicia laevilinguis, Justicia lanstyakii, Justicia lavandulifolia, Justicia
lepida, Justicia lineolata, Justicia luschnathii, Justicia lythroides, Justicia matogrossensis, Justicia mcdadeana, Justicia
mesetarum, Justicia metallicorum, Justicia meyeniana, Justicia miguelii, Justicia minensis, Justicia monticola, Justicia nervata,
Justicia nodicaulis, Justicia oblonga, Justicia oblongata, Justicia obovata, Justicia oldemanii, Justicia oncodes, Justicia
oreadum, Justicia paludosa, Justicia parabolica, Justicia paracambi, Justicia parahyba, Justicia pectoralis, Justicia phaeocarpa,
Justicia phyllocalyx, Justicia physogaster, Justicia piauhiensis, Justicia pilosa, Justicia plumbaginifolia, Justicia poeppigiana,
Justicia pohliana, Justicia polita, Justicia polygaloides, Justicia polygonoides, Justicia polystachya, Justicia potamogeton,
Justicia pseudoamazonica, Justicia pycnophylla, Justicia pygmaea, Justicia pyrrhostachya, Justicia radicans, Justicia ramulosa,
Justicia rectiflora, Justicia regnellii, Justicia rhomboidea, Justicia riedeliana, Justicia riparia, Justicia robertii, Justicia
rubriflora, Justicia rubrobracteata, Justicia ruiziana, Justicia rusbyi, Justicia sarmentosa, Justicia sarothroides, Justicia
scansilis, Justicia scheidweileri, Justicia schenckiana, Justicia sebastianopolitanae, Justicia secunda, Justicia sellowiana,
Justicia serrana, Justicia simonisia, Justicia sphaerosperma, Justicia sprucei, Justicia squalida, Justicia strobilacea, Justicia
symphyantha, Justicia tenuistachys, Justicia thunbergioides, Justicia tijucensis, Justicia tocantina, Justicia ulei, Justicia
viridiflavescens, Justicia wallnoeferi, Justicia warmingii, Justicia wasshauseniana, Justicia wasshausenii, Justicia xipotensis,
Justicia yhuensis, Justicia yurimaguensis, Justicia zarucchii.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Justicia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4137.

Tem como sinônimo
heterotípico Acelica Rizzini
heterotípico Adhatoda Nees
heterotípico Amphiscopia Nees
heterotípico Beloperone Nees
heterotípico Chaetochlamys Lindau
heterotípico Chaetothylax Nees
heterotípico Cyphisia Rizzini
heterotípico Cyrtanthera Nees
heterotípico Dianthera L.
heterotípico Duvernoia E.Mey.
heterotípico Dyspemptemorion Bremek.
heterotípico Ecbolium Kuntze
heterotípico Ethesia Raf.
heterotípico Heinzelia Nees
heterotípico Heteraspidia Rizzini
heterotípico Jacobinia Moric.
heterotípico Leptostachya Nees
heterotípico Libonia K.Koch ex Linden
heterotípico Lophothecium Rizzini
heterotípico Orthotactus Nees
heterotípico Porphyrocoma Scheidw.
heterotípico Psacadocalymma Bremek.
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heterotípico Pupilla Rizzini
heterotípico Rhacodiscus Lindau
heterotípico Rhytiglossa Nees
heterotípico Saglorithys Rizzini
heterotípico Sarotheca Nees
heterotípico Sericographis Nees
heterotípico Simonisia Nees
heterotípico Stethoma Raf.
heterotípico Thalestris Rizzini
heterotípico Tyloglossa Hochst.

DESCRIÇÃO

Ervas, subarbustos, arbustos ou lianas, aquáticos, terrícolas ou rupícolas, pouco ou densamente ramificados, eretos,
decumbentes ou escandentes. Sistema subterrâneo desenvolvido em xilopódios ou não. Caule cilíndrico a quadrangular,
estriado longitudinalmente ou não, frequentemente com dilatações e/ou constrições próximos aos nós, glabro a indumentado,
não muito raro tricomas dispostos em bandas longitudinais. Folhas opostas, decussadas, verticiladas ou falsamente alternas
(neste caso, anisofílicas com folha da oposição extremamente reduzida ou mesmo ausente), sésseis a longamente pecioladas;
pecíolo canaliculado ou não; lâminas com formas distintas, frequentemente lineares, lanceoladas, elípticas oblongas ou com
variações e combinações destas, base variável, em geral decorrente, ápice variável, em geral agudo ou atenuado, cistólitos em
geral presentes na lâmina, variavelmente distribuídos, indumento glabro ou com tricomas de tipos, concentração e tamanhos
variáveis. Inflorescências terminais ou axilares, sésseis ou pedunculadas, racemosas, em geral espiciformes, ou tirsoides, menos
frequentemente secundas (neste caso por abordo das flores de um dos lados ou apenas rearranjo na disposição dos pedicelos dando
este efeito) ou reduzidas a 1 única flor (por aborto das demais); brácteas do eixo principal da inflorescência em geral foliáceas,
com formatos, tamanhos, cores e texturas distintas, em geral conspícuas; brácteas de outras ordens e bractéolas em geral mais
modestas Cálice 5-mero, gamossépalo, (3–4–)5-lobado, lobos iguais ou não, lobos lineares, oblongos, ovais, triangulares ou suas
variações, glabros ou com tricomas tectores e/ou glandulares, de diferentes tipos. Corola 5-mera, gamopétala, tubo alongado ou
encurtado, estreito ou largo, formato geral variado de alongado a falsamente personado, coloração variável, inclusive na mesma
flor, mas com cores e padrões pouco variáveis na mesma espécie, em geral fortemente 2-labiada, lábio superior 1–2-lobado, com
sulco estilar, lábio inferior leve ou profundamente 3-lobado, com lobos frequentemente arredondados, lobo central frequentemente
distinto dos laterais no formato, padrão de cor e textura, palato com padrão de cor e textura frequentemente pectinado ou com
estrias e máculas com padrões diversos. Estames 2, epipétalos, fundidos a coroa em diferentes alturas; filetes em geral cilíndricos
ou achatados, glabros ou com tricomas tectores; anteras 2-tecas, tetrasporangiadas, dorsifixas, longitudinalmente deiscentes,
tecas em geral inseridas no conetivo em alturas desiguas, base apendiculada ou não. Disco anular em geral conspícuo; estilete
levemente ereto ou mais comumente fortemente curvado na antese, glabro ou com tricomas esparsos em sua extensão, envolvido
pelo sulco estilar (rúgula), geralmente exserto à corola na antese; estigma subcapitado, curtamente 2-lobado. Cápsulas estipitadas,
clavadas, fusiformes, oblongoides, panduriformes ou compresso-clavadas; retináculo presente, conspícuo; sementes 4, achatadas
ou esferoidal, glabras ou com tricomas higroscópicos em diversos arranjos, superfície suave ou diversamente ornamentada.

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Aquática, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria,
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Vegetação Aquática, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Justicia (Acanthaceae) do Brasil
1a. Inflorescências sésseis, axilares, paucifloras, arranjadas em flores solitárias ou em cimeiras 2–3-floras. 2
1b. Inflorescências evidentemente pedunculadas, terminais ou axilares, multifloras, arranjadas em tirsos espiciformes simples ou
compostos. 4
2a. Brácteas do eixo principal da inflorescência conspícuas, # 1,5 cm de compr.; corola # 25 mm de compr., lábio inferior com
lobos laterais (internamente) com tons variados, desde rosa/magenta, lilás, roxo/purpúrea ou azul. J. thunbergioides
2b. Brácteas do eixo principal da inflorescência inconspícuas, # 1 cm de compr.; corola # 20 mm de compr., lábio inferior com
lobos laterais (internamente) lilás em sua totalidade. 3
3a. Caule e ramos densamente pilosos, tricomas distribuídos uniformemente por toda a superfície; lâmina foliar pilosa em todo o
limbo em ambas as faces; cálice 4-lobado; cápsula clavada. J. axillaris
3b. Caule e ramos esparsamente pilosos, tricomas concentrados em bandas longitudinais; lâmina foliar com tricomas apenas nas
margens; cálice 5-lobado; cápsula panduriforme. J. jacuipensis
4a. Brácteas férteis inconspícuas, semelhantes aos lobos do cálice (comumente lineares, linear-lanceoladas ou triangulares),
imbricadas ou não. 81
4b. Brácteas férteis conspícuas (expandidas), marcadamente distintas dos lobos do cálice (comumente oval-elíptica), quase sempre
imbricadas. 5
5a. Espigas solitárias, terminais ou subterminais. 6
6a. Ervas paludosas, repentes; inflorescências com apenas uma flor desenvolvida por nó, dispostas na raque de modo alternado;
cápsulas compresso-clavadas. 7
7a. Caule, ramos e lâminas foliares glabrescentes a glabros; lâmina foliar com base cordada. 8
7b. Caule, ramos e lâminas foliares pilosos a esparsamente pilosos (tricomas dispostos ao menos em bandas longitudinais e/ou
sobre as nervuras); lâmina foliar com ápice arredondo a obtuso. 9
8a. Lâmina foliar com ápice arredondo. J. anagallis
4b. Lâmina foliar com ápice agudo ou acuminado. J. laevilinguis
9a. Lâmina foliar com ápice arredondado. J. paludosa
9b. Lâmina foliar com ápice obtuso, agudo ou acuminado. J. sarmentosa
6b. Ervas ciófilas, ascendentes ou procumbentes; inflorescências com duas ou mais flores desenvolvidas por nó, dispostas na
raque de modo decussado ou verticilado; cápsulas panduriformes. 10
10a. Cálice 4-laciniado. 11
11a. Ervas ascendentes ou procumbentes; cálice apenas com tricomas tectores; cápsula panduriforme. J. pseudoamazonica
11b. Ervas cespitosas; cálice com tricomas tectores e glandulosos; cápsula panduriforme ou clavada. 12
12a. Caule, ramos e lâminas foliares glabrescentes a glabros; lâmina foliar linear. J. lavandulifolia
12b. Caule, ramos e lâminas foliares pilosos a esparsamente pilosos (ao menos tricomas sobre a superfície dos órgãos e estruturas
ou concentrados em bandas longitudinais e/ou sobre as nervuras); lâmina foliar lanceolada, ovada, oblonga ou elíptica. 13
13a. Cápsula clavada. J. polygaloides
13b. Cápsula panduriforme. J. regnellii
10b. Cálice 5-laciniado. 14
14a. Lobos laterais do lábio inferior da corola (internamente) de coloração branca. J. yhuensis
14b. Lobos laterais do lábio inferior da corola (internamente) de coloração rosa/magenta, lilás, vermelho, roxo/purpúreo ou
azul. 15
15a. Cálice apenas com tricomas tectores. 16
15b. Cálice com tricomas tectores e glandulosos. 21
16a. Lobos laterais do lábio inferior da corola (internamente) de coloração lilás, roxo/purpúreo ou azul. J. dasyclados
16b. Lobos laterais do lábio inferior da corola (internamente) de coloração rosa/magenta ou vermelho. 17
17a. Lobos laterais do lábio inferior da corola (internamente) de coloração vermelha. J. distorta
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17b. Lobos laterais do lábio inferior da corola (internamente) de coloração rosa/magenta. 18
18a. Caule e ramos glabrescentes a glabros; lâmina foliar lanceolada. J. polygonoides
18b. Caule e ramos esparsamente pilosos (ao menos com tricomas concentrados em bandas longitudinais); lâmina foliar elíptica,
ovado-elíptica ou ovada. 19
19a. Cápsula fusiforme. J. amazonica
19b. Capsula panduriforme. 20
20a. Tubo da corola lilás. J. divergens
20b. Tubo da corola branco. J. boliviana
21a. Inflorescências com mais de 3 flores desenvolvida por nó; cápsula panduriforme. J. symphyantha
21b. Inflorescências com apenas 2 flores desenvolvida por nó; cápsula fusiforme. 22
22a. Eixo da inflorescência glabrescente a glabro. J. gendarussa
22b. Eixo da inflorescência densamente piloso. 23
23a. Caule, ramos e lâminas foliares glabrescentes a glabros; lâmina foliar com base cordada. J. chamaedryoides
23b. Caule, ramos e lâminas foliares pilosos a esparsamente pilosos, tricomas sobre a superfície dos órgãos ou concentrados em
bandas longitudinais e sobre as nervuras; lâmina foliar com base redonda a obtusa. J. piauhiensis
5b. Espigas múltiplas, terminais e/ou axilares (formando uma inflorescência paniculada laxa ou condensada ou com aspecto
cefaloide). 24
24a. Inflorescência condensada com aspecto cefaloide. 25
24b. Inflorescência laxa paniculada. 32
25a. Lobos laterais do lábio inferior da corola (internamente) de coloração laranja ou vermelha. 26
25b. Lobos laterais do lábio inferior da corola (internamente) de coloração lilás, rosa/magenta, roxo/purpúreo ou azul. 27
26a. Brácteas dispostas densamente na inflorescência. J. sphaerosperma
26b. Brácteas dispostas frouxamente na inflorescência. J. mcdadeana
27a. Tubo da corola cilíndrico e alargando-se abruptamente logo abaixo da boca. 28
27b. Tubo da corola cilíndrico e alargadando-se gradativamente em direção à boca. 29
28a. Corola 50–60 mm de compr. J. riedeliana
28b. Corola 34–40 mm de compr. J. simonisia
29a. Tubo da corola giboso. J. rusbyi
29b. Tubo da corola cilíndrico por toda a sua extensão. 30
30a. Brácteas glabras. J. squalida
30b. Brácteas ciliadas. 31
31a. Corola 12–18 mm de compr. J. miguelii
31b. Corola 30–35 mm de compr. J. sprucei
32a. Eixo da inflorescência recoberta apenas por tricomas glandulares; cálice com 4 lobos de mesmo comprimento e 1 reduzido. J.
pectoralis
32b. Eixo da inflorescência recoberta por tricomas glandulares e simples; cálice com 5 lobos de mesmo comprimento. 33
33a. Panículas com ramos verticilados. J. comata
33b. Panículas com ramos dico- ou tricotômicos. 34
34a. Corola bilabiada simples, >25 mm de compr.; tubo da corola de cor rosa/magenta, lilás, roxo/purpúrea, amarela, laranja ou
vermelha; lábio inferior aplanado. 35
34b. Corola falso personada, <25 mm de compr.; tubo da corola de cor lilás, creme-esverdeado; lábio inferior côncavo. 58
35a. Ramos subcilíndricos; ambas as tecas múticas; ovário pubescente. 36
35b. Ramos subquadrangulares; teca superior mútica e a inferior apendiculada; ovário glabro. 39
36a. Brácteas folhosas dispostas ao longo de toda a raque, amarelas com verde. J. appendiculata
36b. Brácteas folhosas dispostas somente na base da inflorescência ou até o primeiro nó da raque, verdes. 37
37a. Caule e ramos com tricomas concentrados em bandas longitudinais; lábio superior da corola unilobado; estames inseridos na
região central da corola. J. calycina
37b. Caule e ramos com tricomas esparsamente distribuídos por toda a superfície; lábio superior da corola bilobado; estames
inseridos no terço basal da corola. 38
38a. Tubo da corola de cor vermelha. J. secunda
38b. Tubo da corola de cor rosa/magenta. J. caripensis
39a. Plantas eretas. 40
39b. Plantas escandentes ou apoiantes. 42
40a. Caule e ramos com tricomas distribuídos por toda a superfície. 41
40b. Caule e ramos glabrescentes ou glabros. 47
41a. Lábio superior da corola unilobado; estames inseridos na região central da corola. J. sebastianopolitanae
41b. Lábio superior da corola bilobado; estames inseridos no terço basal da corola. J. rectiflora
47a. Lâmina foliar bulada. J. nervata
47b. Lâmina foliar plana. 48
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48a. Filotaxia oposta-dística. J. polita
48b. Filotaxia oposta-decussada. 49
49a. Inflorescências paucifloras. J. itatiaiensis
49b. Inflorescências multifloras. J. tenuistachys
42a. Tubo da corola de cor rosa/magenta. J. oblongata
42b. Tubo da corola de cor vermelha ou amarela. 43
43a. Tubo da corola de cor vermelho com amarelo. J. floribunda
43b. Tubo da corola de cor vermelha em sua totalidade. 44
44a. Sinflorescências axilares usualmente com múltiplos eixos floríferos densamente congestas. 45
44b. Sinflorescências axilares usualmente com apenas um eixo florífero simples. 50
45a. Folhas com lâminas buladas. J. bullata
45b. Folhas com lâminas planas. 46
46a. Filotaxia oposta-dística. J. brasiliana
46b. Filotaxia oposta-decussada. J. chacoensis
50a. Caule e ramos com tricomas longos ou curtos densamente distribuídos por toda a superfície. 51
50b. Caule e ramos glabrescentes ou glabros, se presentes tricomas esparsamente distribuídos ou apenas em bandas
longitudinais. 53
51a. Lâminas com base obtusa ou atenuada, brácteas espatuladas. J. cyrtantheriformis
51b. Lâminas com base cordada ou redonda, brácteas lanceoladas ou elíptico-lanceoladas. 52
52a. Sinflorescências terminais usualmente com múltiplos eixos floríferos, brácteas inconspícuas na base do ramo. J. holochila
52b. Sinflorescências terminais usualmente com apenas um eixo florífero simples, usualmente com duas brácteas foliáceas na base
do ramo. J. monticola
53a. Brácteas cordiformes. J. involucrata
53b. Brácteas lineares, triangulares ou lanceoladas. 54
54a. Inflorescências paucifloras, flores desenvolvidas somente em um dos lados dos ramos floríferos. 55
54b. Inflorescências multifloras, flores desenvolvidas em ambos os lados dos ramos floríferos. 57
55a. Lâminas foliares com enervação marcadamente elevada em ambas as superfícies. J. parabolica
55b. Lâminas foliares com enervação inconspicuamente elevada em ambas as superfícies. 56
56a. Ramos da inflorescência glabrescentes ou glabros, se presentes tricomas esparsamente distribuídos. J. clausseniana
56b. Ramos da inflorescência com tricomas longos ou curtos distribuídos em bandas longitudinais. J. rubriflora
57a. Plantas escandentes; anteras com as tecas múticas. J. birae
57b. Plantas eretas; anteras com teca superior mútica e a inferior apendiculada. J. xipotensis
58a. Plantas procumbentes, eretas ou ascendentes. 59
58b. Plantas escandentes ou apoiantes. 73
59a. Inflorescências cobertas por tricomas simples e se apresentando tricomas glandulosos estes encontram-se esparsamente
distribuídos. 60
59b. Inflorescências densamente cobertas por tricomas glandulosos. 70
60a. Corola com palato (internamente) branco/creme. 61
60b. Corola com palato (internamente) branco/creme mesclado com lilás, rosa/magenta, roxo/purpúreo ou azul. 62
61a. Folhas com lâminas cartáceas. J. paracambi
61b. Folhas com lâminas membráceas. J. tijucensis
62a. Sinflorescências axilares usualmente com múltiplos eixos floríferos, congestas. 63
62b. Sinflorescências terminais usualmente com apenas um eixo florífero simples, ramificando-se mais distalmente do ápice
caulinar, laxas. 64
63a. Lâminas foliares pilosas; flores dispostas disticamente. J. angustifolia
63b. Lâminas foliares glabras; flores dispostas alternadamente. J. poeppigiana
64a. Cápsula clavada/fusiforme. J. lineolata
64b. Cápsula panduriforme. 65
66a. Ervas procumbentes. 67
66b. Arbustos ou subarbustos eretos. 68
68a. Inflorescências com apenas uma flor por nó da inflorescência. J. physogaster
68b. Inflorescências com duas ou mais flores por nó. 69
69a. Brácteas oblanceoladas, ápice redondo. J. wasshauseniana
69b. Brácteas lanceoladas, ápice acuminado. J. hylophila
67a. Lâminas foliares glabras. J. ulei
67b. Lâminas foliares pilosas. J. wallnoeferi
70a. Cápsulas revestidas por tricomas glandulosos. 71
70b. Cápsulas revestidas por tricomas glandulosos. 72
71a. Inflorescências paucifloras. J. oreadum
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71b. Inflorescências multifloras. J. warmingii
72a. Cálice 5--lobado. J. ixodes
72b. Cálice 4-lobado. J. goianiensis
73a. Folhas heteromorfas. 74
73b. Folhas homomorfas. 75
74a. Lâminas foliares com ápice acuminado, sinflorescências multifloras. J. luschnathii
74b. Lâminas foliares com ápice agudo a cuspidado, sinflorescências paucifloras. J. parahyba
75a. Tecas marcadamente desiguais em relação ao conectivo. J. glaziovii
75b. Tecas subiguais em relação ao conectivo. 76
77a. Filotaxia oposta-dística. J. corumbensis
77b. Filotaxia oposta-decussada. 78
78a. Lâminas foliares lanceoladas. J. flosculosa
78b. Lâminas foliares elípticas, ovadas ou obovadas, raramente lanceoladas. 79
80a. Ramos glabrescentes. J. antirrhina
80b. Ramos pubescentes. J. bradeana
81a. Inflorescências unilaterais, flores desenvolvendo-se em apenas um dos lados da raque. 82
81b. Inflorescências bilaterais, flores desenvolvendo-se nos dois lados da raque. 97
82a. Brácteas férteis estreito-elípticas, triangulares ou lineares, nunca encobrindo o cálice e as bractéolas; brácteas estéreis
simétricas; cálice 4-lobado ou se 5-lobado com o lobo posterior reduzido ou rudimentar em relação aos demais. 83
82b. Brácteas férteis ovais, encobrindo o cálice e as bractéolas; brácteas estéreis assimétricas; cálice 5-lobado com lobos
subiguais. 115
83a. Brácteas, bractéolas e cálice de coloração uniforme; tubo corola claramente expandindo-se no meio. 84
83b. Brácteas, bractéolas e cálice verde na porção médio-central e semi-hialinas ou alvas margens; tubo da corola estreitamente
cilíndrico em todo o seu comprimento. 88
84a. Tubo da corola vermelho. J. lanstyakii
84b. Tubo da corola rosa/magenta.  85
85a. Plantas ciófilas. J. sellowiana
85b. Platas heliófilas. 86
86a. Ramos primários e secundários da inflorescência congestos; brácteas com ápice acuminado. J. tocantina
86b. Ramos primários e secundários da inflorescência laxos; brácteas com ápice redondo a obtuso. 87
87a. Folhas glabrescentes na face adaxial; brácteas férteis glabrescentes. J. mesetarum
87b. Folhas densamente pilosas em ambas as faces; brácteas férteis pilosas a tomentosas. J. robertii
88a. Anteras com teca basal reduzida a um pequeno espessamento no filete. J. lythroides
88b. Anteras com teca basal reduzida, mas não obsoleta. 89
89a. Corola com cerca de 1 cm de compr., com tubo de 5-6 mm de compr. J. oblonga
89b. Corola 1,5-2 cm de compr., com tubo de 1-1,5 cm de compr. 90
90a. Espigas e folhas sésseis. J. hassleri
90b. Espigas pedunculadas e folhas pecioladas. 91
91a. Ervas ascendentes-procumbentes. J. radicans
91b. Ervas ascendentes. 92
92a. Inflorescências alongadas com as flores frouxamente arranjadas. 93
92b. Inflorescências relativamente mais curtas com as flores congestamente arranjadas. 94
93a. Lâminas foliares usualmente obovadas ou oblanceoladas, ápice redondo a obtuso. J. carajensis
93b. Lâminas foliares usualmente ovadas ou lanceoladas, ápice acuminado. J. cowanii
94a. Cálice 4-lobado. 95
94b. Cálice 5-lobado. 96
95a. Brácteas elípticas ou ovadas. J. wasshausenii
95b. Brácteas lanceoladas. 97
96a. Espigas arredondadas. J. matogrossensis
96b. Espigas alongadas. J. goudotii
97a. Lâminas foliares usualmente ovadas ou lanceoladas. J. angustissima
97b. Lâminas foliares usualmente elípticas. J. harleyi
98a. Plantas com tubo da corola branca ou creme. 99
98b. Plantas com tubo da corola de outras colorações. 135
99a. Plantas escandentes. 100
99b. Plantas eretas. 103
100a. Corola usualmente lilás. J. cydoniifolia
100b. Corola usualmente branca. 101
101a. Filotaxia oposta-dística. J. distichophylla
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101b. Filotaxia oposta-decussada. 102
102a. Brácteas conspícuas. J. congrua
102b. Brácteas inconspícuas. J. phaeocarpa
103a. Corola usualmente lilás ou roxo ou purpúrea. 104
103b.Corola usualmente branca. 107
104a. Plantas arbustivas. J. irwinii
104b. Plantas herbáceas ou subarbustivas. 105
105a. Brácteas lineares. J. asclepiadea
105b. Brácteas orbiculares ou obovadas ou oblanceoladas. 106
106a. Cápsula clavada. J. kleinii
106b. Cápsula panduriforme. J. sarothroides
107a. Inflorescências terminais ou axilares com espigas paucifloras, flores laxamente arranjadas. 108
107b. Inflorescências usualmente terminais com espigas multifloras, flores densamente arranjadas. 110
108a. Folhas densamente pilosas em ambas as faces; brácteas férteis pilosas a tomentosas. J. chrysotrichoma
108b. Folhas glabrescentes na face adaxial; brácteas férteis glabrescentes. 109
109a. Indumento pubescente; lâminas foliares elípticas a obovadas. J. oncodes
109b. Indumento pubescente ou tomentoso; lâminas foliares ovadas. J. phyllocalyx
110a. Plantas arbustivas. 111
110b. Plantas herbáceas ou subarbustivas. 112
111a. Indumento pubescente. J. chlamidocalyx
111b. Indumento glabrescente. J. attenuata
112a. Palato (internamente) branco ou creme. J. beyrichii
112b. Palato (internamente) branco ou creme maculado de vermelho. 113
113a. Plantas eretas. J. cuneifolia
113b. Plantas ascendentes. 114
114a. Brácteas férteis oblongas ou lanceoladas ou obovadas, laxamente arranjadas. J. meyeniana
114b. Brácteas férteis obovadas, congestamente arranjadas. J. hatschbachii
115a. Cálice 4-lobado. 116
115b. Cálice 5-lobado. 117
116. Inflorescências terminais, apenas uma espiga por ramificação secundária. J. yurimaguensis
116. Inflorescências terminais ou axilares, geralmente várias espigas por ramificação secundária. J. dubiosa
117a. Inflorescências terminais ou axilares, geralmente várias espigas por terminação. 118
117b. Inflorescências terminais ou axilares, solitárias. 120
118a. Espigas cilíndricas. J. burchellii
118b. Espigas compressas. 119
119a. Brácteas férteis glabrescentes a glabras, margem inteira ou, por vezes, curto-ciliada. J. pycnophylla
119b. Brácteas férteis pilosas, margem marcadamente longo-ciliada. J. polystachya
120a. Espigas sésseis ou subsésseis. 121
120b. Espigas pedunculadas. 128
121a. Plantas densamente pilosas a tomentosas. 122
121b. Plantas pubescentes. 124
122a. Corolas brancas ou cremes. J. fittonioides
122b. Corolas lilases, roxas, purpúreas. 123
123a. Cápsula fusiforme. J. pygmaea
123b. Cápsula panduriforme. J. schenckiana
124a. Inflorescências terminais. J. dusenii
124b. Inflorescências axilares. 125
125a. Brácteas férteis com ápice agudo ou acuminado. J. rhomboidea
125b. Brácteas férteis orbiculares ou orbicular-obovadas com ápice redondo a obtuso ou caudado. 126
126a. Corolas brancas ou cremes. J. oldemanii
126b. Corolas lilases, roxas, purpúreas. 127
127a. Brácteas férteis glabrescentes a glabras, margem inteira ou, por vezes, curto-ciliada. J. concavibracteata
127b. Brácteas férteis pilosas, margem marcadamente longo-ciliada. J. pilosa
128a. Brácteas férteis obovadas. 129
128b. Brácteas férteis lanceoladas, elípticas, ovais ou elíptico-obovadas. 130
129a. Plantas ascendentes; corolas brancas ou cremes; cápsulas panduriformes. J. obovata
129b. Plantas cespitosas; corolas roxas ou purpúreas; cápsulas fusiformes. J. metallicorum
130a. Corolas brancas ou cremes com palato branco maculado de lilás. 131
130b. Corolas lilases, roxas, purpúreas ou azuis. 132
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131a. Brácteas férteis lanceoladas. J. viridiflavescens
131b. Brácteas férteis ovadas. J. ruiziana
132a. Brácteas férteis densamente arranjadas, encobrindo o eixo da inflorescência. 133
132b. Brácteas férteis laxamente arranjadas, nunca encobrindo o eixo da inflorescência. 134
133a. Lâminas foliares pilosas na face adaxial. J. ilhensis
133b. Lâminas foliares glabrescentes a glabras na face adaxial. J. genuflexa
134a. Cápsulas fusiformes. J. cayennensis
134b. Cápsulas panduriformes. J. potamogeton
135a. Brácteas geralmente roxas ou amarelas. 136
135b. Brácteas geralmente verdes ou avermelhadas. 138
136a. Espigas com flores densamente agrupadas no topo do caule; brácteas roxas; corola menor que 15 mm de comprimento. J.
scheidweileri
136b. Espigas axilares ou formando uma panícula terminal de espigas, mas nunca um aglomerado de flores denso; corola maior
ou igual a 15 mm de comprimento. 137
137a. Corola totalmente creme a amarelada. J. zarucchii
137b. Corola branca com palato maculado de lilás. J. brandegeeana
138a. Corola menor que 15 mm de comprimento. J. chapadensis
138b. Corola maior ou igual a 15 mm de comprimento. 139
139a. Inflorescências simples ou formando uma panícula terminal de espigas simples ou, por vezes, axilares laxamente arranjadas,
paucifloras. 140
139b. Inflorescências compostas ou formando uma panícula terminal de espigas compostas densamente arranjadas, multifloras.
152
140a. Corola rosa ou magenta. 141
140b. Corola alaranjada, vermelha ou rósea. 143
141a. Brácteas férteis obovadas. J. nodicaulis
141b. Brácteas férteis oblongas, lanceoladas ou ovais. 142
142a. Inflorescências simples ou formando uma panícula terminal de espigas simples, pedúnculo alongado. J. clivalis
142b. Inflorescências formando uma panícula terminal de espigas simples ou, por vezes, axilares, pedúnculo curto. J.
plumbaginifolia
143a. Brácteas glabras. J. glabribracteata
143b. Brácteas ciliadas. 144
144a. Plantas escandentes ou, por vezes, apoiantes; inflorescências compressas. 145
145a. Brácteas verdes. J. pyrrhostachya
145b. Brácteas avermelhadas. J. scansilis
144b. Plantas eretas ou, por vezes, com ramos apoiantes; inflorescências cilíndricas. 146
146a. Corola alaranjada. J. fulvohirsuta
146b. Corola avermelhada. 147
147a. Lâminas foliares com ápice obtuso ou redondo. 148
147b. Lâminas foliares com ápice agudo ou acuminado. 149
148a. Lâminas foliares membranáceas a cartáceas, opacas, pilosas em ambas as faces. J. lepida
148b. Lâminas foliares coriáceas, nítidas, glabrescentes em ambas as faces. J. serrana
149a. Cálice 4-lobado. J. ramulosa
149b. Cálice 5-lobado. 150
150. Brácteas avermelhadas. J. rubrobracteata
150. Brácteas verdes. 151
151a. Brácteas férteis lanceoladas ou ovais; corola com lobos laterais do lábio inferior da corola vermelho (internamente) e palato
vermelho (internamente). J. aequilabris
151b. Brácteas férteis ovais ou cordiformes; corola com lobos laterais do lábio inferior da corola laranja ou vermelho
(internamente) e palato creme, laranja e/ou vermelho (internamente). J. strobilacea
152a. Corola amarela. J. citrina
152b. Corola alaranjada, vermelha, rósea ou magenta. 153
153a. Lâminas foliares glabrescentes na face adaxial; brácteas férteis glabrescentes. J. carnea
153b. Lâminas foliares densamente pilosas em ambas as faces; brácteas férteis pilosas a tomentosas. 154
154a. Corola rósea ou magenta. J. dianthera
154b. Corola vermelha, laranja ou amarela. 155
155a. Brácteas férteis lineares ou oblongas ou lanceoladas. J. minensis
155b. Brácteas férteis ovais ou cordiformes. 156
156a. Lâminas foliares densamente pilosas em ambas as faces. J. pohliana
156b. Lâminas foliares glabrescentes na face adaxial. J. riparia
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Justicia aequilabris (Nees) Lindau
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Justicia aequilabris, .

Tem como sinônimo
basiônimo Orthotactus aequilabris Nees
homotípico Amphiscopia aequilabris (Nees) Nees
homotípico Ecbolium aequilabre (Nees) Kuntze
homotípico Jacobinia aequilabris (Nees) Lindau
homotípico Justicia aequilabris  (Nees) Lindau subsp.  aequilabris
heterotípico Amphiscopia venosa (Nees) Nees
heterotípico Jacobinia velutina Lindau
heterotípico Justicia venosa (Nees) V.A.W.Graham
heterotípico Orthotactus arnottianus Nees
heterotípico Orthotactus venosus Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples
e piloso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s).
Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme
composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2
flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque/címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es)
por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s)/oval(ais); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde.
Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme;
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente )
vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
panduriforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

    Justicia aequilabris (Nees) Lindau se assemelha a J. rubrobracteata Alcantara & G.Soares, especialmente pelas inflorescências
com largas brácteas imbricadas e nervadas. Entretanto, dentre outras características, ambas se diferenciam prontamente pela
coloração das brácteas, que são esverdeadas em J. aequilabris e avermelhadas em J. rubrobracteata.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.S. Carneiro-Torres et al., 714, HUEFS, 108228,  (HUEFS0108228), Minas Gerais
C. Kameyama & G.L. Esteves, 44, RB, 108228,  (RB00548223), MBM, 108228 (MBM326818), Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia amazonica (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa amazonica Nees
homotípico Ecbolium amazonicum (Nees) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) -
decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência:
tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem
paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente
mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis)
( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) desigual(ais); tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de
corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/
roxo / purpúrea; cor do palato ( internamente ) branco/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual;
teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

    Justicia amazonica (Nees) Lindau difere de J. cayennensis (Nees) Lindau pelas inflorescências laxas (vs. congestas) e brácteas
menores (vs. maiores) e lineares (vs. largamente triangulares).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Poeppig, E.F., 2156, P (P00719909), G, G00236311,  (G00236311)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia anagallis (Mart. & Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa anagallis Mart. & Nees
homotípico Dianthera anagallis (Mart. & Nees) Hemsl.
homotípico Ecbolium anagallis (Mart. & Nees) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento repente(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada ausente(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) oblonga(s)/elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) ausente(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo
da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es)
da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto
ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto:
cápsula(s) ( forma ) compresso(s) - clavada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo de Várzea, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia angustifolia (Pohl ex Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa angustifolia Pohl ex Nees
homotípico Dianthera angustifolia (Pohl ex Nees) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.
homotípico Ecbolium angustifolium (Pohl ex Nees) Kuntze
homotípico Rhytiglossa angustifolia  Pohl ex Nees var.  angustifolia
heterotípico Rhytiglossa angustifolia  var.  compactior Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s)/cespitoso(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s)
- decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) oblonga(s)/elíptica(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s)
na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s)
( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s);
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/
lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 324, NY,  (NY00930070), US, 2950879,  (US02877263), Maranhão
R.M. Harley, 10581, US, 2593053A,  (US02877264), Mato Grosso
B.M.T. Walter, 6696, CEN (CEN00085543), Tocantins
R.C. Mendonça et al., 2867, IBGE,  (IBGE00040985), Goiás
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia angustissima A.L.A.Côrtes &
Rapini
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s)
4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento
da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Melo, 4692, HUEFS (HUEFS120253), Bahia, Typus
A.L. Côrtes, 77, HUEFS (HUEFS134181), Bahia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia antirrhina Nees & Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Leptostachya antirrhina (Nees & Mart.) Nees
homotípico Psacadocalymma antirrhinum (Nees & Mart.) Bremek.

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha:
filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s)
uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/
lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do
tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento
da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da
corola ( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
panduriforme(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Belém & R.S. Pinheiro, 2929, US, 2533983,  (US02877255), Bahia
A.M. Amorim, 2576, K, 2849233,  (K001033107), Espírito Santo
S.P. Raimundo, 1042, US, 2849233,  (US02877257), CEPEC, Bahia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia appendiculata (Ruiz & Pav.) Vahl
Tem como sinônimo
basiônimo Dianthera appendiculata Ruiz & Pav.
homotípico Beloperone appendiculata (Ruiz & Pav.) Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha:
filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s)
uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) )/címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque;
bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/amarelo. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s)
subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s)
( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s)
( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) branco/vermelho;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

    Justicia appendiculata (Ruiz & Pav.) Vahl difere de J. caripensis Kunth pelas inflorescências com brácteas foliáceas (vs. não-
foliáceas), variegadas de amarelo a alaranjado (vs. totalmente esverdeadas).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)
Possíveis ocorrências
Norte (Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.M. Maas, 13090, K,  (K001033109), NY,  (NY00709681), P (P03014323), INPA, 31454, ,  (INPA0031454), US,
2648680,  (US02877252), Acre
E. Ule, 5500, K,  (K001033111), Amazonas
M. Silveira et al., 4051, RB, 508055,  (RB00610661), Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia asclepiadea (Nees) Wassh. &
C.Ezcurra
Tem como sinônimo
basiônimo Simonisia asclepiadea Nees
homotípico Ecbolium asclepiadeum (Nees) Kuntze
heterotípico Justicia alboreticulata Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s)/cespitoso(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais)
( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem
paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) linear(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do
tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento
da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) lilás/roxo / purpúrea; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto
ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Côrtes, A., 89, HUEFS

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Justicia asclepiadea (Nees) Wassh. & C.Ezcurra

Figura 2: Justicia asclepiadea (Nees) Wassh. & C.Ezcurra

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. & Wood, J.R.I. 2004. Acanthaceae da Bolivia. Contributions from the United States National Herbarium, 49:
1-152.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia attenuata A.L.A.Côrtes & Rapini
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s).
Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das
flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
oval(ais); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da
corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s)
2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiroz et al., 12791, HUEFS, 118288,  (HUEFS0118288), HUEFS (HUEFS118288), Bahia, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia axillaris (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa axillaris Nees
homotípico Ecbolium axillare (Nees) Kuntze
homotípico Saglorithys axillaris (Nees) Rizzini
heterotípico Dianthera campestris (Nees) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.
heterotípico Ecbolium campestre (Nees) Kuntze
heterotípico Justicia campestris (Nees) Lindau
heterotípico Justicia reitzii Leonard
heterotípico Rhytiglossa campestris Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento cespitoso(s)/decumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e tomentoso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s);
pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/orbicular(es)/ovada(s). Inflorescência:
tipo de agrupamento dicásio simples séssil(eis) ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora
( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque/címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) ,
geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s); bráctea(s)
fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo
de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás;
cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2
fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 13865, P, 4684 (P02845244), US, 2456219,  (US02877401), Santa Catarina
S. Campestrini, 835, FLOR, 4684 (FLOR0053719), Paraná
G. Hatschbach, 25225, US, 2586665A,  (US02877402), Mato Grosso do Sul
M.M. Marchi et al., 4209, ECT (ECT0004684), Rio Grande do Sul

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra,C.Ann.Missouri Bot.Gard.89(2): 237-8,2002.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia beyrichii (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Amphiscopia beyrichii Nees
homotípico Amphiscopia beyrichii  Nees var.  beyrichii
homotípico Ecbolium beyrichii (Nees) Kuntze
heterotípico Amphiscopia beyrichii  var.  humilis Nees
heterotípico Amphiscopia beyrichii  var.  prunellifolia Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e pubescente(s)/
simples e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s)
longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia
oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s)
de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por
nó(s) e oposta(s) na(s) raque/címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s)
e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) orbicular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 -
lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s)
( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s); cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) lilás; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 12332, RB, 507259,  (RB00609643), MBM, 399753 (MBM317829), CEPEC, 399753 (CEPEC00087967),
Bahia
S.R. Profice, 115, RB, 361308,  (RB00035726), Rio de Janeiro
R.C. Forzza, 3154, RB, 399753,  (RB00551559), NY, 361308,  (NY01019018), MBM, 361308 (MBM325088), CESJ,
361308 (CESJ48887), CEPEC, 361308 (CEPEC00118467), Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia birae A.S.Reis, F.A.Silva, A.Gil &
Kameyama
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento glandular(es) e glanduloso(s)/
simples e glabrescente(s)/simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou
igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo
de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem
paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e
oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor:
cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola
lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es)
que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola
oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato
( internamente ) branco/vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto:
cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

N.F.O. Mota, 3008, RB,  (RB01421437), Pará, Typus
N.A. Rosa, 1996, MG (MG054266), Mato Grosso, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia boliviana Rusby
Tem como sinônimo
heterotípico Justicia cyanantha Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s)
na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 -
lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s)
( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das
teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Bang, 1225, K, 3404131,  (K000529262), K, 3404131,  (K000529263), F, V0047429F,  (V0047429F), F, V0047428F,
 (V0047428F), US, 207116,  (US01095047), US, 1178190,  (US00037280), US, 1320671,  (US01095048), NYBG,

312124,  (NY00312124), NYBG, 312125, , ,  (NY00312125), Typus
C.A. Ferreira et al., 6293, NY,  (NY00930066), US, 3121743,  (US02877462), Mato Grosso

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C.J.R.I.Wood. Kew Bull.58(4);771-4,2003.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia bradeana Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Psacadocalymma latifolium Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
elíptica(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s)
de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s)
subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s)
( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das
teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s).
Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone guttata Brandegee

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s)/
simples e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s)
4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s)
espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) /
secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais)/cordiforme(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/amarelo/laranja/
vermelho/roxa / purpúrea. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s);
tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não
expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s)
superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) branco/vermelho/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s)
( forma ) panduriforme(s).

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia brasiliana Roth
Tem como sinônimo
homotípico Beloperone brasiliana (Roth) Bremek.
heterotípico Beloperone amherstiae  Nees var.  amherstiae
heterotípico Beloperone amherstiae  var.  ciliaris Nees
heterotípico Beloperone amherstiae  var.  debilis Nees
heterotípico Beloperone amherstiae  var.  graciliflora Nees
heterotípico Beloperone amherstiae  var.  lanceolata Nees
heterotípico Beloperone amherstiae Nees
heterotípico Jacobinia festiva Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - dística(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou
terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s)
bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) linear(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) ausente(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do
tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) rosa / magenta/lilás; cor do palato ( internamente ) creme/amarelo/rosa / magenta/lilás; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto:
cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. C. de Lima, 6341, RB
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia bullata (Nees) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone bullata Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis)
( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola
lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es)
que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola
oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato
( internamente ) vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es)
mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

BIBLIOGRAFIA

Conhecido pelo material tipo Sellow s.n. (Foto F8924)= Beloperone bullata Nees e identificação do exemplar do Paraná det.
Wasshausen.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia burchellii Hiern
Tem como sinônimo
heterotípico Chaetochlamys callichlamys Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/cespitoso(s)/repente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/
simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s)
longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm
de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2
flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s)/oval(ais)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis)
( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) desigual(ais); tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples
curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção
não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma
do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.J. Burchell, 7293, K,  (K000529212), Goiás, Typus
G. Hatschbach, 34675, US, 2732592,  (US02877798), US, 2905664,  (US02877800), MBM (MBM030537), Mato Grosso
V.C. Souza et al., 24533, ESA, 30537 (ESA067075), Tocantins
J.A. Rizzo & M.Y. Hashimoto, 13506, UFG, 40276,  (UFG0040276), Goiás
J. Miers, s.n., P, 40276 (P03609483), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Justicia burchellii Hiern
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia calycina (Nees) V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone calycina Nees
homotípico Dianthera calycina (Nees) B.D.Jacks.
homotípico Ecbolium calycinum (Nees) Kuntze
homotípico Rhacodiscus calycinus (Nees) Bremek.
heterotípico Ecbolium acuminatissimum (Miq.) Kuntze
heterotípico Justicia acuminatissima (Miq.) Bremek.
heterotípico Rhacodiscus acuminatissimus (Miq.) Lindau
heterotípico Rhytiglossa acuminatissima Miq.

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s);
pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo
de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s)
de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) linear(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s)
subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s)
simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente
3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais)
do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho/rosa / magenta; cor do palato ( internamente ) branco/vermelho/
rosa / magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

V.C. Souza et al., 15424, ESA, 3305754 (ESA046646), RB, 3305754,  (RB00983709), SPF, 3305754,  (SPF00199760), Mato
Grosso
D. Sasaki, 1522, SPF, 2957830,  (SPF00206757), HERBAM, 1404,  (HERBAM001404), Mato Grosso
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

A.L.P. Silveira et al., 574, RB,  (RB01108170), RON,  (RON00009286), Rondônia
A.L. Côrtes & M.L.S. Carvalho, 204, HUEFS, 153650,  (HUEFS0153650), INPA, 236501, ,  (INPA0236501), Amazonas
L.A. Lima, 542, NY, 220964,  (NY00709794), INPA, 251782, ,  (INPA0251782), US, 3305754,  (US02877870), Acre
G.A. Black et al., 57-19567, US, 2636188,  (US02877903), Pará
J.U.M. Santos et al., 214, MG (MG058123), RB, 195811,  (RB00036000), US, 2957830,  (US02877900), Rondônia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia carajensis F.A.Silva, A.Gil &
Kameyama
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s).
Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
lanceolada(s)/oblanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/
tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem
paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples );
comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do
comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do
lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 1 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 57319, SP, IAN, MG, Pará, Typus

BIBLIOGRAFIA

Silva, F.A.; Gil, A.S.B. & Kameyama, C. 2019. Justicia carajensis, a new species of Acanthaceae from the Serra dos Carajás,
Pará, Brazil. Phytotaxa 388(4): 266–274. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.388.4.2>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia caripensis Kunth
Tem como sinônimo
homotípico Sericographis caripensis (Kunth) Nees
heterotípico Justicia japurensis Profice
heterotípico Sericographis cordata Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/
simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual
a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s)
uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) )/címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque;
bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais;
tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s)
simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente
3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais)
do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho/rosa / magenta; cor do palato ( internamente ) branco/vermelho/
rosa / magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s)
( forma ) clavada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

    Justicia caripensis Kunth difere de J. appendiculata (Ruiz & Pav.) Vahl pelas inflorescências com brácteas não-foliáceas (vs.
foliáceas), totalmente esverdeadas (vs. variegadas de amarelo a alaranjado).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia carnea Lindl.
Tem como sinônimo
homotípico Cyrtanthera carnea (Lindl.) Alph.Wood
homotípico Cyrtanthera carnea (Lindl.) Bremek.
homotípico Ethesia carnea (Lindl.) Raf.
homotípico Jacobinia carnea (Lindl.) G.Nicholson
heterotípico Cyrtanthera magnifica  Nees var.  magnifica
heterotípico Cyrtanthera magnifica  var.  minor Nees
heterotípico Cyrtanthera magnifica Nees
heterotípico Cyrtanthera pohliana  var.  obtusior Nees
heterotípico Cyrtanthera pohliana  Nees var.  pohliana
heterotípico Cyrtanthera pohliana  var.  velutina Nees
heterotípico Cyrtanthera pohliana Nees
heterotípico Jacobinia magnifica (Nees) Lindau
heterotípico Jacobinia magnifica (Nees) Voss
heterotípico Jacobinia obtusior (Nees ex DC.) L.H.Bailey
heterotípico Jacobinia pohliana (Nees) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.
heterotípico Jacobinia pohliana (Nees) Lindau
heterotípico Jacobinia pohliana (Nees) Voss
heterotípico Jacobinia velutina (Nees) Voss

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e pubescente(s)/
simples e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s)
4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) ,
geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) obovada(s); bráctea(s)
fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo
de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da
corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente )
rosa / magenta; cor do palato ( internamente ) branco/rosa / magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual;
teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.P.P. Carauta, 5387, US, 3259404,  (US02877940), Rio de Janeiro
A. Tonetto, s.n., FURB, 3259404 (FURB62248), CRI, 3259404 (CRI000014), Santa Catarina
S.A.P. Godoy et al., 552, US, 3363556,  (US02877938), UEC, 75843,  (UEC022330), SPF,  (SPF00101246), São Paulo
G. Hatschbach & A.C. Cervi, 51310, HUEFS, 11859,  (HUEFS0011859), US, 3196827,  (US02877945), MBM, 3363556
(MBM123446), CEPEC, 3363556 (CEPEC00054297), Espírito Santo
L.A.M. Silva, 22, CEPEC, 11859 (CEPEC00011674), Bahia
R. Wasum, 295, NY, 11859,  (NY00492028), MBM, 11859 (MBM252240), Rio Grande do Sul
J.C. Lindeman & J.H. Haas, 2571, MO, 492028 (MO1402934), NY, 492028,  (NY00492038), MBM, 492028 (MBM010919),
K, 492028,  (K001033136), Paraná
Y. Mexia, 4417, US, 1499196,  (US02877990), MO, 492038 (MO1402947), Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia cayennensis (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa cayennensis Nees
homotípico Dyspemptemorion cayennense (Nees) Bremek.
homotípico Ecbolium cayennense (Nees) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) -
decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência:
tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem
paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente
mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis)
( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) desigual(ais); tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de
corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/
roxo / purpúrea; cor do palato ( internamente ) branco/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual;
teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

    Justicia cayennensis (Nees) Lindau difere de J. amazonica (Nees) Lindau pelas inflorescências congestas (vs. laxas ) e brácteas
maiores (vs. menores) e largamente triangulares (vs. lineares).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 47433, US, 2563646,  (US02878160), NY,  (NY00818937), K,  (K001033127), Amapá
G.R. Sousa et al., 28, HSTM (HSTM004926), Pará
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia chacoensis Wassh. & C.Ezcurra
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone riparia S.Moore

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es)
címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque/címula(s) bípara(s) com 3 gema(s)
florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo
da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) branco/vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

    Justicia chacoensis Wassh. & C.Ezcurra difere de J. aequilabris (Nees) Lindau por não apresentar brácteas foliáceas na
inflorescência.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.O.A. Malme, 3008, US, 1483421,  (US02878158), Mato Grosso
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia chamaedryoides (Nees) Wassh. ex
A.L.A.Côrtes & P.L.R.Moraes
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa chamaedryoides Nees
homotípico Ecbolium chamaedryoides (Nees) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) ovada(s)/cordiforme(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou
terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque/
címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque;
bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oblonga(s)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s)
( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/roxo / purpúreo;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 54972, HUEFS, 89419, ,  (HUEFS0089419), Bahia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia chapadensis S.Moore
Tem como sinônimo
homotípico Ecbolium chapadense (S.Moore) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s).
Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial /
bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais); bráctea(s) fértil(eis) ( cor )
verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) desigual(ais); tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo
de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/
creme; cor do palato ( internamente ) branco/creme/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual;
teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) oblongóide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

S. Moore, 199, NY,  (NY00312130), BM, Mato Grosso, Typus
M.R.P. Silva et al., 3290, HB, 81170, Goiás
G. Hatschbach et al., 66674, US, 3366725,  (US02878125), MBM (MBM213395), Mato Grosso
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia chlamidocalyx A.L.A.Côrtes &
Rapini
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s);
pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de
agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem
paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e
oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 -
lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s)
( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta/lilás; cor do palato ( internamente ) branco/
rosa / magenta/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e
a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. França et al., 3781, HUEFS, 59221,  (HUEFS0059221), Bahia, Typus
R.F. Machado et al., 152, HUEFS, 59221 (HUEFS147044), Bahia, Typus
E. Melo et al., 4694, HUEFS (HUEFS120255), CEPEC,  (CEPEC00121416), Bahia, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia chrysotrichoma (Nees) Benth.
Tem como sinônimo
basiônimo Tyloglossa chrysotrichoma Nees
homotípico Adhatoda chrysotrichoma (Nees) Nees
homotípico Ecbolium chrysotrichomum (Nees) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/cespitoso(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e
tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada ausente(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de
agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com
3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s)
no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo
da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) branco/azul; cor do palato ( internamente ) branco/roxo / purpúreo/azul; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s)
( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.R. Pirani, 6425, CEN (CEN00092611), RB,  (RB01162493), SPF,  (SPF00207804), Goiás
A.C. Allem, 1547, RB, 92611,  (RB00387361), CEN, 92611 (CEN00001747), Distrito Federal

BIBLIOGRAFIA

Bentham & Hooker f. 1876. Gen. Pl.  2(2): 1109.  publicado como J. chrysotricha
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia citrina (Wawra) Costa-Lima &
E.C.O.Chagas
Tem como sinônimo
basiônimo Cyrtanthera citrina Wawra

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual
a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento
tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s)
fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s);
bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples
curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não
expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s)
superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) amarelo; cor do palato ( internamente ) amarelo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s)
2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Wawra, 194, W, 1880-0000845, Minas Gerais, Typus
Campos Porto, 2850, RB,  (RB00635698), RB, ,  (RB00635702), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Costa-Lima, J.L. & E.C.O. Chagas. 2019. A revision of Harpochilus sheds light on new combinations under Justicia
(Acanthaceae). Phytotaxa 393(2): 119–130. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.393.2.3>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia clausseniana (Nees) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Sericographis clausseniana Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples
e glabrescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou
igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) branco/vermelho; posição das teca(s) quanto
ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 12070, RB, Rio de Janeiro
G. Hatschbach et al., 65218, NY,  (NY00492057), MBM (MBM201684), CEPEC (CEPEC00080284), Espírito Santo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia clivalis Wassh.
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s).
Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s)
na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s)/oval(ais); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 -
lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s)
( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s)
( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) branco/
vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 15706, NY,  (NY00008525), US,  (US00603652), F, V0077584F,  (V0077584F), Distrito Federal, Typus
A.C.Sevilha, 2057, HUEFS, 171325, ,  (HUEFS0171325), RB, 3063471,  (RB01384738), CEN, 3063471 (CEN00059756),
Goiás
J.A. Lombardi, 2087, US, 3374831,  (US02878334), BHCB, 39090,  (BHCB052998), Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia comata (L.) Lam.
Tem como sinônimo
basiônimo Dianthera comata L.
homotípico Ecbolium comatum (L.) Kuntze
homotípico Psacadocalymma comatum (L.) Bremek.
homotípico Stethoma comata (L.) Britton
heterotípico Ecbolium minimiflorum Kuntze
heterotípico Justicia acuminata (Nees) Lindau
heterotípico Justicia martiana (Nees ex Benth.) Lindau
heterotípico Justicia parviflora (Nees) Lindau
heterotípico Leptostachya martiana  var.  hispida Nees
heterotípico Leptostachya martiana  var.  macrophylla Nees
heterotípico Leptostachya martiana  Nees var.  martiana
heterotípico Leptostachya martiana Nees
heterotípico Leptostachya parviflora  var.  latifolia Nees
heterotípico Leptostachya parviflora  Nees var.  parviflora
heterotípico Leptostachya parviflora Nees
heterotípico Rhytiglossa acuminata Nees
heterotípico Thalestris graminiformis Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples e glabrescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual
a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) ausente(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo
da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúrea; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Nordeste (Alagoas, Bahia)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

258

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)
Possíveis ocorrências
Norte (Roraima, Tocantins)
Nordeste (Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

I.G. Colares, 242, INPA, 148225, ,  (INPA0148225), Amazonas
G.T. Prance, 12018, K,  (K001033216), NY,  (NY00709683), P (P03611050), INPA, 30331, ,  (INPA0030331), US,
2648696,  (US02878641), Acre
A.F.M. Glaziou, 15290, K,  (K001033221), P (P03611057), P (P03611058), Minas Gerais
T.S. Santos, 532, IPA, 27802,  (IPA0027802), US, 2849202,  (US02878629), CEPEC (CEPEC00005539), Bahia
V.J. Pott & A. Pott, 2018, CGMS, 43013,  (CGMS1072993), MBM (MBM212106), Mato Grosso
G.A. Damasceno-Junior et al., 3564, UEC, 190612,  (UEC154779), HURB, 20737,  (HURB000020737), ESA, 142184, 
(ESA142184), RB,  (RB01330091), MBM (MBM411637), HUFU,  (HUFU00073153), COR,  (COR00002430), Mato
Grosso do Sul
C. Sastre, 4941, P (P04421654), São Paulo
G. Hatschbach, 14506, US, 2564418,  (US02878643), P, P04421654 (P03611054), NY, P04421654,  (NY00492060), MBM,
P04421654 (MBM001113), Paraná
J.A. Jarenkow & J.L. Waechter, 1310, PEL (PEL0000007), MBM (MBM183343), Rio Grande do Sul
M.N. Silva, 364, SPF, 138001,  (SPF00138001), INPA, 113486, , ,  (INPA0113486), NY,  (NY01060012), MG
(MG111872), Pará
W.W. Thomas, 5031, NY,  (NY01060084), INPA, 151463, , ,  (INPA0151463), Rondônia
J.M. Pires et al., 50993, US, 2563608,  (US02878440), MG, 148225 (MG028301), K, 148225,  (K001033210), Amapá
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia concavibracteata Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
elíptica(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) );
disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque/címula(s)
bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) orbicular(es)/cordiforme(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s)
personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta; cor do palato ( internamente ) branco/rosa /
magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s)
inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 5456, MG, K,  (K000529182), G, G00236283,  (G00236283), Acre, Typus
M. Silveira et al., 734, NY,  (NY00471959), US, 3351948,  (US02878686), Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia congrua (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Adhatoda congrua Nees
homotípico Ecbolium congruum (Nees) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/
simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual
a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento
tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s)
fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais)/elíptica(s)/
obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo
da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento
da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da
corola ( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s)
( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 54047, HUEFS, 47740,  (HUEFS0047740), Bahia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia corumbensis (Lindau) Wassh. &
C.Ezcurra
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone corumbensis Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples e
glabrescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - dística(s);
pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de
agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3
gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
obovada(s)/oblanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) branco/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
clavada(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 77158, RB,  (RB01408441), SPF,  (SPF00174385), BHCB, 102331,  (BHCB052999), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia cowanii Leonard
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das
flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s)
raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s)
com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s)
personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s)
( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 1 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.S. Cowan, 38150, US,  (US00137041), NY,  (NY00312127), Amapá, Typus
J.M. Pires et al., 50422, NY, 312127,  (NY01060024), Amapá

BIBLIOGRAFIA

Wrightia 2: 77 (1960). 2: 77 (1960).
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia cuneifolia Nees & Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Amphiscopia cuneifolia (Nees & Mart.) Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s)
na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) orbicular(es)/obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 -
lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s)
( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s); cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/creme; cor do palato ( internamente ) branco/creme;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.S. Blanchet, 2395, P (P03611025), G, G00082065,  (G00082065), G, G00236121,  (G00236121), K, 116358, 
(K000529181), Bahia
D. Cardoso et al., 1523, HUEFS, 116358,  (HUEFS0116358), Bahia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia cydoniifolia (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Adhatoda cydoniifolia Nees
homotípico Acelica cydoniifolia (Nees) Rizzini
homotípico Ecbolium cydoniifolium (Nees) Kuntze
heterotípico Acelica trimerocalyx Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente; tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es)
ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da
corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme/cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es)
da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 2427, RB
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia cyrtantheriformis (Rizzini) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Sericographis cyrtantheriformis Rizzini
homotípico Sericographis cyrtantheriformis  Rizzini var.  cyrtantheriformis
heterotípico Sericographis cyrtantheriformis  var.  robustior Rizzini
heterotípico Sericographis cyrtantheriformis  var.  vestita Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais)
( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es)
ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo
da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) branco/vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Marques, M.C.M., 119, RB
A.F.M. Glaziou, 11344, K,  (K001033185)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia dasyclados (Mart. ex Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa dasyclados Mart. ex Nees
homotípico Dianthera dasyclados (Mart. ex Nees) Hiern
homotípico Ecbolium dasyclados (Mart. ex Nees) Kuntze
homotípico Rhytiglossa dasyclados  Mart. ex Nees var.  dasyclados
homotípico Saglorithys dasyclados (Mart. ex Nees) Rizzini
heterotípico Rhytiglossa dasyclados  var.  glaberrima Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples e glabrescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es)
ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s)
raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 -
lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s)
( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s);
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) roxo / purpúrea; cor do palato ( internamente )
branco/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s)
( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.Y. Tamashiro et al., 757, UEC, 70616,  (UEC022279), SPF,  (SPF00110231), SPF,  (SPF00098850), SP, HRCB, São
Paulo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia dianthera Vell.
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e pubescente(s)/
simples e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s)
4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) ,
geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s)/oval(ais);
bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/roxa / purpúrea. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s)
no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo
da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do
lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/rosa / magenta; cor do palato ( internamente ) branco/rosa / magenta;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia distichophylla F.A.Silva, A.Gil &
Kameyama
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia
oposta(s) - dística(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oblonga(s)/elíptica(s); bráctea(s)
fértil(eis) ( cor ) verde/branca/creme. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples
curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção
não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do
lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente )
roxo / purpúrea/azul; cor do palato ( internamente ) branco/roxo / purpúreo/azul; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos
Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.F.F. Silva et al., 1098, K,  (K001033594), MO (MO1586014), NY,  (NY00930147), INPA, IAN, HAMAB, Maranhão,
Typus
F.D. Gontijo et al., 76, RB,  (RB00654891), BHCB, Pará, Typus
E.C. Tomaz et al., 126, RB,  (RB01409963), UFRN,  (UFRN00024465), Ceará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Justicia distichophylla F.A.Silva, A.Gil & Kameyama

Figura 2: Justicia distichophylla F.A.Silva, A.Gil & Kameyama

Figura 3: Justicia distichophylla F.A.Silva, A.Gil & Kameyama

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Silva, F.A.; Gil, A.S.B.; Reis, A.S.; Fernandes-Júnior, A.J.; Luz, C.F.P. & Kameyama, C. 2019. Three new species of Justicia L.
(Acanthaceae) from Brazil. Systematic Botany 44(3): 697–707. <https://doi.org/10.1600/036364419X15620114943855>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia distorta (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa distorta Nees
homotípico Dianthera distorta (Nees) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.
homotípico Ecbolium distortum (Nees) Kuntze
homotípico Saglorithys distorta (Nees) Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e
tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3
mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s)
na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 -
lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s)
( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s)/
cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho/rosa / magenta; cor do
palato ( internamente ) vermelho/rosa / magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e
mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.C. Hoehne, 20898, US, 2780060,  (US02878829), Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia divergens (Nees) A.S.Reis, A.Gil
& Kameyama
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa divergens Nees
homotípico Ecbolium divergens (Nees) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s).
Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das
flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) );
comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4
do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do
lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das
teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Pires et al., 51267, MG, 116317 (MG028529), K,  (K001033589), NY,  (NY01060130), Amapá
A. Ducke, s.n., MG, 116317 (MG003041), Pará
D. Daly, 226, INPA, 116317,  (INPA0116317), NY, 116317,  (NY00930128), Maranhão

BIBLIOGRAFIA

Reis, A.S.; Kameyama, C. & Gil, A.S.B. 2017. Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Acanthaceae. Rodriguésia
68(3): 887–903. <https://doi.org/10.1590/2175-7860201768320>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia dubiosa Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e tomentoso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia oposta(s) -
decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência:
tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s)
com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) lanceolada(s)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais;
tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) );
comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4
do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do
lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 5852, MG (MG005754), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Bull. Herb. Boiss. Ser. II. 4: 413. 4. 413.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia dusenii (Lindau) Wassh. &
L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Aphelandra dusenii Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s)
- decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s). Inflorescência: tipo
de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem
paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais
de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/
roxa / purpúrea. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de
corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/
lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e
mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.B. Falkenberg, 6150, MBM (MBM203016), FLOR (FLOR0023010), Santa Catarina
P.K.H. Dusén, 15520, S (S09-8749), S (S05-320), Paraná, Typus
J.M. Silva & L.M. Abe, 2203, MBM (MBM219127), FLOR (FLOR0030868), Paraná
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia fittonioides Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e tomentoso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da
lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou
terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por
nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s)/oval(ais); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor:
cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es)
côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme;
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco; cor do palato ( internamente )
branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 5457, K,  (K000529166), MG (MG005405)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia floribunda (K.Koch) Wassh.
Tem como sinônimo
basiônimo Libonia floribunda K.Koch
heterotípico Jacobinia pauciflora (Nees) Lindau
heterotípico Justicia pauciflora (Nees) Griseb.
heterotípico Justicia rizzinii Wassh.
heterotípico Sericographis pauciflora  Nees var.  pauciflora
heterotípico Sericographis pauciflora  var.  speciosior Nees
heterotípico Sericographis pauciflora  var.  umbrosa Nees
heterotípico Sericographis pauciflora Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais)
( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - dística(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento dicásio simples pedunculado(s) ( axilar(es)
ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora
( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde.
Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es)
que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola
lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) amarelo/vermelho;
cor do palato ( internamente ) amarelo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) igual(ais)/subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com
a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.B. Falkenberg, 4363, FLOR (FLOR0017262), ICN, ,  (ICN00028229), MBM (MBM130661), PACA, 70054, 
(PACA070054), Santa Catarina
J.M. Silva & I. Rauscher, 861, MBM, 70054 (MBM141294), HUEFS, 14959,  (HUEFS0014959), US, 3238626, 
(US02880594), Paraná
J.A. Jarenkow & M. Sobral, 2134, ESA, 3238626 (ESA033577), FLOR, 3238626 (FLOR0026553), MBM, 3238626
(MBM199879), PEL, 3238626 (PEL0000054), Rio Grande do Sul
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia flosculosa Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Leptostachya laxa Nees
homotípico Psacadocalymma falcatum  Rizzini var.  falcatum
heterotípico Psacadocalymma falcatum  var.  stenophyllum Rizzini
heterotípico Psacadocalymma falcatum Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
linear(es)/triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo
de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) );
comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 /
4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia fulvohirsuta (Rizzini) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Orthotactus fulvohirsutus Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e
tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s)
na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s)
simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente
3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) laranja; cor do palato ( internamente ) amarelo/laranja; posição
das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 5661, RB, 157174,  (RB00036550), US, 2949244,  (US02879025), Espírito Santo
F.E. Miranda et al., 20, US, 3259426,  (US02879026), Rio de Janeiro
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia gendarussa Burm.f.
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm
de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s)
e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/roxa / purpúrea.
Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) -
deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/rosa / magenta; cor do palato
( internamente ) branco/vermelho/rosa / magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com
a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Vanilda, 123, HUEFS, 34622, ,  (HUEFS0034622), Bahia
A. Raw, 4448, SPF, 34622,  (SPF00084833), US, 2958350,  (US02878997), Distrito Federal
D.F. Coêlho & J. Lima, 355, INPA, 81203, ,  (INPA0081203), Amazonas
D.A. Folli, 3231, CVRD, 5984,  (CVRD005984), HUEFS, 46326, ,  (HUEFS0046326), Espírito Santo
I.A. Bayma & C.S.S. Barros, 56, MAC, 8364,  (MAC0008364), Alagoas
M.E. Ferreira, s.n., CRI, 8364 (CRI011094), Santa Catarina
F.J.A. Matos, s.n., EAC, 168830 (EAC0016702), Paraíba
V.A.O. Dittrich, 434, SPF,  (SPF00168830), Paraná
J.M. Pires et al., 876, MG (MG125378), US, 3181463,  (US02878998), Pará
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

F.J.A. Matos, s.n., EAC, 45880 (EAC0032643), HUEFS, 80725, ,  (HUEFS0080725), Ceará
G.M. Barroso et al., 172762, US, 2796118,  (US02879001), Rio de Janeiro

281

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/huefs0080725_e1
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/huefs0080725
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/us02879001_01


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia genuflexa Nees & Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Ecbolium genuflexum (Nees & Mart.) Kuntze
homotípico Rhytiglossa genuflexa (Nees & Mart.) Nees
heterotípico Ecbolium cordifolium (Nees) Kuntze
heterotípico Rhytiglossa cordifolia Nees
heterotípico Rhytiglossa symphyantha  var.  obtusifolia Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples
e piloso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s)
4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) ,
geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s); bráctea(s)
fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo
de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/
rosa / magenta/lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2
fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.A.P. Wied-Neuwied, s.n., BR (US 2562/75 151):, Bahia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia glabribracteata (Lindau)
V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Jacobinia glabribracteata Lindau
homotípico Justicia aequilabris  subsp.  glabribracteata (Lindau) Wassh. & J.R.I.Wood
heterotípico Justicia aequilabris  subsp.  riograndina Wassh. & J.R.I.Wood

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm
de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais
de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais)/cordiforme(s); bráctea(s) fértil(eis)
( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola
lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es)
que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola
oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho;
cor do palato ( internamente ) vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s).
Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

    Justicia glabribracteata (Lindau) V.A.W.Graham difere de J. aequilabris (Nees) Lindau pelas inflorescências com brácteas
glabras (vs. pilosas).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia glaziovii Lindau
Tem como sinônimo
heterotípico Lophothecium paniculatum Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s)
de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) ,
geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es); bráctea(s)
fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples
curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não
expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s)
superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/lilás;
cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com
a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiroz, 970, HUEFS, Bahia
A.C. Sevilha & G. Pereira-Silva, 2687, CEN, 54518, Goiás
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia goianiensis Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Tyloglossa glandulosa Nees
homotípico Adhatoda glandulosa (Nees) Nees
homotípico Ecbolium glandulosum (Nees) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples e glabrescente(s)/
simples e piloso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual
a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s)
raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s)
com lobo(s) desigual(ais); tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es)
côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s);
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/rosa / magenta/lilás; cor do palato
( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es)
mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.G.P. Santos et al., 192, CEN (CEN00020980), SPF,  (SPF00111448), SPF,  (SPF00124674), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Justicia goianiensis Profice

Figura 2: Justicia goianiensis Profice
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia goudotii V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Chaetothylax umbrosus Nees
heterotípico Chaetothylax boliviensis Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia
oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) oblonga(s)/elíptica(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s)
raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s)
com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es)
côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total
do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s);
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/
lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra, C. 2002. El género Justicia (Acanthaceae) en Sudamérica Austral. Ann. Missouri Bot. Gard. 89(2): 252-253.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia harleyi Wassh.
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s)
4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) );
disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque/címula(s)
bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s)
subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s)
( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s)
( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta; cor do palato ( internamente ) branco/
rosa / magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 21923, K,  (K000529349), CEPEC,  (CEPEC00028332), US,  (US01101442), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia hassleri (Lindau) V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone hassleri Lindau
heterotípico Chaetochlamys marginata Lindau
heterotípico Justicia paraguayensis V.A.W.Graham

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s)/cordiforme(s). Inflorescência: tipo de
agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com
3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) lanceolada(s)/oval(ais); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) lilás/roxo / purpúrea; cor do palato ( internamente ) lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 1 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.S. Pinto, 38, CGMS, 3266735 (CGMS000189), Mato Grosso do Sul
A. Pott et al., 4850, MBM (MBM150469), SPF,  (SPF00071221), US, 3266735,  (US02879136), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia hatschbachii (Rizzini) Wassh. &
L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Justicia hatschbachii, .

Tem como sinônimo
basiônimo Amphiscopia hatschbachii Rizzini
homotípico Amphiscopia hatschbachii  Rizzini var.  hatschbachii
homotípico Justicia hatschbachii  (Rizzini) Wassh. & L.B.Sm. var.  hatschbachii
heterotípico Amphiscopia hatschbachii  var.  catharinensis Rizzini
heterotípico Justicia hatschbachii  var.  catharinensis (Rizzini) Wassh. & L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s)/simples e tomentoso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da
lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou
terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es)
por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor:
cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es)
côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total
do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s);
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/lilás; cor do palato ( internamente )
branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia holochila (Rizzini) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone holochila Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e
tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s)/cordiforme(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es)
címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor )
verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola
lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es)
que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola
oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do
palato ( internamente ) branco/vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s)
superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Frazao, s.n., RB, 8720,  (RB00036514), Rio de Janeiro
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia hylophila Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples e glabrescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou
terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de
2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento
da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da
corola ( internamente ) branco/lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
panduriforme(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 5700, G, G00236300,  (G00236300), MG, Acre, Typus

BIBLIOGRAFIA

Bull. Herb. Boiss. Ser. II. 55: 408. 55. 408.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia ilhensis (Moric. ex Nees)
A.L.A.Côrtes
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa ilhensis Moric. ex Nees
homotípico Ecbolium ilhense (Moric. ex Nees) Kuntze
heterotípico Schaueria hirsuta Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais
de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis)
( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de
corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor
do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s).
Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

BIBLIOGRAFIA

Côrtes, A.L.A.; Daniel, T.F.; Rapini, A. Taxonomic revision of the genus Schaueria (Acanthaceae). Plant. Syst. Evol.
302:819-851.2016.

293

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia involucrata (Nees) Leonard
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone involucrata Nees
homotípico Beloperone involucrata  Nees var.  involucrata
heterotípico Beloperone involucrata  var.  microphylla Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente; tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples e glabrescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
oblonga(s)/elíptica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) );
disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e
verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) orbicular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 -
lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s)
( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s)
( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) vermelho; posição
das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Santos, 27, UNOP, 405701 (UNOP006229), RB, 405701,  (RB00037109), NY,  (NY01183764), MBM (MBM356364),
K,  (K001033296), ESA (ESA109230)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia irwinii Wassh.
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou
terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es)
por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/roxa /
purpúrea. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) ausente(s)/simples curto(s); tipo de
corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás/roxo / purpúrea;
cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2
fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 21019, UB, 145864,  (UB0036600), US,  (US00901646), NY,  (NY00008524), Distrito Federal, Typus
T.A.B. Dias et al., 483, SPF,  (SPF00111468), SPF,  (SPF00124664), Goiás
B.J. Dias et al., 147, HUEFS, 21603,  (HUEFS0021603), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Justicia irwinii Wassh.

Figura 2: Justicia irwinii Wassh.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia itatiaiensis Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone macrosiphon Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s).
Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s)
de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples );
comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4
do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais)
do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) vermelho; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Lanstyack, L., 203, RB
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia ixodes Leonard
Tem como sinônimo
heterotípico Ecbolium elegans (Pohl ex Nees) Kuntze
heterotípico Justicia sarotheca V.A.W.Graham
heterotípico Sarotheca elegans Pohl ex Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento glandular(es) e glanduloso(s)/simples e piloso(s)/
simples e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual
a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s)/oblanceolada(s). Inflorescência: tipo de
agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de
2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s)
subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s)
personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s)
( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/lilás; cor do palato ( internamente ) branco/
roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s)
inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.A. Silva et al., 4381, SPF,  (SPF00150001), IBGE,  (IBGE00048190), Goiás
E.Y. Dawson, 14915, US,  (US00137108), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Justicia ixodes Leonard

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E.C. 1959. Acanthaceae. In: Howard, H. e Dawson, Y. E. (eds.). The Machris Brazilian Expedition. Los Angeles County
Mus. Contr. Sci., Los Angeles, 32:10-13
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia jacuipensis A.L.A.Côrtes &
Rapini
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento cespitoso(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm
de comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento dicásio simples séssil(eis) ( axilar(es) ou
terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque;
bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s)
( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s);
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/
lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s)
( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho, 573, CEPEC,  (CEPEC00022872), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Ezcurrra, C. El género Justicia (Acanthaceae) en Sudamérica Austral. Ann.Missouri Bot. Gard. 89:225-280,2002.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia kleinii Wassh. & L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e tomentoso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente
mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) orbicular(es)/obovada(s); bráctea(s)
fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo
de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da
corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do
palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s).
Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Klein & P. Ravenna, 6848, HBR (HBR0034773), NY,  (NY00492134), US,  (US00588560), Santa Catarina, Typus
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/49/21/34/ny_00492134.dzi
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia laevilinguis (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa laevilinguis Nees
homotípico Rhytiglossa laevilinguis  Nees var.  laevilinguis
heterotípico Ecbolium obtusifolium (Nees) Kuntze
heterotípico Ecbolium repens (Nees) Kuntze
heterotípico Justicia obtusifolia (Nees) Lindau
heterotípico Rhytiglossa laevilinguis  var.  longifolia Nees
heterotípico Rhytiglossa obtusifolia  Nees var.  obtusifolia
heterotípico Rhytiglossa obtusifolia Nees
heterotípico Rhytiglossa repens Nees
heterotípico Sericographis palustris Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento repente(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada ausente(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) oblonga(s)/elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es)
címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis)
( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) ausente(s)/simples curto(s); tipo
de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás/
roxo / purpúrea/azul; cor do palato ( internamente ) branco/roxo / purpúreo/azul; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) compresso(s) - clavada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Amapá)
Nordeste (Alagoas, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

B. Rambo, 2878, W,  (W19560021009), P (P03611148), PACA, 2878,  (PACA002878), Rio Grande do Sul
O.S. Ribas, 6257, SPF, 205036,  (SPF00171761), Paraná
R.M. Klein, 3662, US, 2550683,  (US02879403), Santa Catarina
L.B. Smith, 6620, US, 2144754,  (US02879371), Rio de Janeiro
G. Hatschbach et al., 76682, US, 3460014,  (US02879362), Mato Grosso do Sul
G. Edwall, CGG2964, SP, 14694,  (SP032684), São Paulo
A. Macedo, 791, RB, 2144754, ,  (RB00035741), US, 2196025,  (US02879398), Minas Gerais
G. Hatschbach et al., 75594, CEPEC,  (CEPEC00118759), MBM (MBM283853), SPF,  (SPF00171760), W, 
(W20060020868), US, 3454866,  (US02879357), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Mem. Torrey Bot. Club 4: (1895) 243; et in Engl. & Prant
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia lanstyakii Rizzini
Tem como sinônimo
homotípico Jacobinia rigida  (Nees) Lindau ex Pilg. var.  rigida
homotípico Sericographis rigida Nees
heterotípico Dianthera rigida (Nees) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.
heterotípico Ecbolium rigidum (Nees) Kuntze
heterotípico Jacobinia rigida  var.  desertorum (Nees) Leonard
heterotípico Jacobinia rigida (Nees) Lindau ex Pilg.
heterotípico Justicia sericographis V.A.W.Graham
heterotípico Sericographis rigida  var.  desertorum Nees
heterotípico Sericographis rigida  Nees var.  rigida

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento cespitoso(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s)/
simples e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s)
longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou
igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) oblonga(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento
tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
oblonga(s)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual;
teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Maranhão, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Oliveira, 3430, HVASF, 2557,  (HVASF002557), HVASF (HVASF81), Bahia
C. Proença et al., 3490, MBM, 2557 (MBM350683), Distrito Federal
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

G.P. Silva et al., 6213, HUEFS, 171299, ,  (HUEFS0171299), Minas Gerais
E.R. Santos & C.B. Pereira, 375, HUTO, 555,  (HUTO000555), IBGE,  (IBGE00072340), Tocantins
A. Barbosa & L. Amaral, 6422, UFG, 10479,  (UFG0010479), SPF, 135209, ,  (SPF00135209), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Justicia lanstyakii Rizzini
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia lavandulifolia (Pohl ex Nees)
Wassh.
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa lavandulifolia Pohl ex Nees
homotípico Ecbolium lavandulifolium (Pohl ex Nees) Kuntze
homotípico Saglorithys lavandulifolia (Pohl ex Nees) Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento cespitoso(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples e glabrescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/sulco(s)
longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da
lâmina(s) linear(es). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo
de tricoma(s) no cálice(s) ausente(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do
tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento
da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.M.T. Walter, 6697, CEN, 3185660 (CEN00085544), Tocantins
R. Kral et al., 75816, US, 3185660,  (US02879574), Goiás
D. Philcox & A. Fereira, 3849, K, 85544,  (K001033414), Mato Grosso
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia lepida (Moric.) Wassh.
Tem como sinônimo
basiônimo Jacobinia lepida Moric.

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples
e pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais)
( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento dicásio simples séssil(eis) ( axilar(es) ou
terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es)
por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde.
Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) -
deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato
( internamente ) vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es)
mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho et al., PCD993, ALCB, CEPEC,  (CEPEC00068752), SPF, ,  (SPF00103614), HUEFS, 20967, 
(HUEFS0020967)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia lineolata Ruiz & Pav.
Tem como sinônimo
homotípico Rhytiglossa lineolata (Ruiz & Pav.) Nees
heterotípico Justicia flavidiflora Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3
mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s)
de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por
nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor:
cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es)
côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s);
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco; cor do palato ( internamente )
branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
clavada(s)/fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Urquia, 112, US, 3382446,  (US02879653), NY,  (NY00471942), Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia luschnathii Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Leptostachya lucida Nees
homotípico Justicia lucida (Nees) Lindau
homotípico Leptostachya lucida  var.  acutifolia Nees
homotípico Leptostachya lucida  Nees var.  lucida
heterotípico Leptostachya lucida  var.  obtusifolia Nees
heterotípico Pupilla lucida (Nees) Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples
e glabrescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s)
4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) );
disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es);
bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s)
ausente(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da
corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual;
teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho & T. Plowman, 1417, US, 2959711,  (US02879619), US, 3062528,  (US02879621), CEPEC, 
(CEPEC00031362), Bahia
A.F.P. Machado et al., 909, HUEFS, 163040, ,  (HUEFS0163040), Espírito Santo
A.F.M. Glaziou, 3805, K, 2959711,  (K001033409), P, 2959711 (P04052552), P, 2959711 (P04052553), Rio de Janeiro
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia lythroides (Pohl ex Nees)
V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Heinzelia lythroides Pohl ex Nees
homotípico Chaetothylax lythroides (Pohl ex Nees) Hiern
heterotípico Heinzelia ovalis Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/repente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm
de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) );
disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) )/címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es)
por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde.
Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou
igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola
cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás/roxo / purpúrea/azul; cor do
palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo/azul; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 1
fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 1522, HBR, US, 2104991,  (US02883439)
A. Korte & A. Kniess, 1628, RB, 507633,  (RB00610193), FURB (FURB00393), Santa Catarina
A.F.M. Glaziou, 8204a, P, 90097 (P04367110), R, 11258,  (R000011258), Rio de Janeiro
M. Sobral et al., 1900, US, 2979882,  (US02883440), Rio Grande do Sul
L.S.K. Gouvêa et al., 13598, UEC, 31118,  (UEC022128), São Paulo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

G. Hatschbach & O. Guimarães, 19150, MBM, F, RFA, 9734,  (RFA28460), NY, 2104991,  (NY00484199), K, 2104991, 
(K001033386), Paraná
P.H.A. Melo et al., 1196, BHCB, 90097,  (BHCB053021), RB, 484199,  (RB00533817), Minas Gerais
L.B. Santos et al., 280, HRCB, HUEFS, 201982,  (HUEFS0201982), São Paulo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia matogrossensis Wassh.
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento
tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s)
fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) elíptica(s)/
oblanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da
corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola );
forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da
corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 1 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Ratter et al., 1911, UB, 32632,  (UB0036602), US,  (US01101429), NY,  (NY00074302), K,  (K000529328), Mato
Grosso, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia mcdadeana A.S.Reis, A.Gil &
Kameyama
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s)/simples e tomentoso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha:
filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s)
raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s)
subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s)
simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente
3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) amarelo/vermelho;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas, Rondônia, Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, M.G. da, 3090, MG (MG054737), Pará, Typus
L.L. Giacomin, 1151, RB, 559046,  (RB00737140), Pará, Typus
Silva, M.G. da, 4885, MG, 559046 (MG069758), Mato Grosso
Taylor, E.L., E 1300, MG, 559046 (MG114128), Maranhão, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia mesetarum Wassh. & J.R.I.Wood
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da
lâmina(s) elíptica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
oval(ais)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) desigual(ais); tipo de tricoma(s)
no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es)
da corola ( internamente ) rosa / magenta; cor do palato ( internamente ) branco/rosa / magenta; posição das teca(s) quanto
ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto:
cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach et al., 66972, BHCB, 107996,  (BHCB053051), MBM, 213077,  (MBM213077), US, 3366720, 
(US02879759), US, 3373712,  (US02879760), SPF, 178872,  (SPF00178872), RB, 506540,  (RB00607816), Mato Grosso,
Typus
F.A. Silva & J.S. Reis, 126, MG, Rondônia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia metallicorum S.Moore
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento cespitoso(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha:
filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
ovada(s)/cordiforme(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) );
disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) );
comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 /
4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) roxo / purpúrea; cor do palato ( internamente ) branco/roxo / purpúreo; posição das
teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Moore, S., 44, BM
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia meyeniana (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone meyeniana Nees
homotípico Rhytiglossa meyeniana (Nees) Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/sulco(s)
longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou
igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s)
fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oblonga(s)/
lanceolada(s)/obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) branco/creme; cor do palato ( internamente ) branco/creme/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Occhioni, 108, RB,  (RB00598795), Rio de Janeiro
M. Palma, s.n., US, 2577081,  (US02879747), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Justicia meyeniana (Nees) Lindau

Figura 2: Justicia meyeniana (Nees) Lindau

317

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F1278402.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F1278403.jpg


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia miguelii V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Chaetochlamys lindaui Rusby

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s)/simples e tomentoso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha:
filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s)
raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s)
subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s)
simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente
3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) amarelo/vermelho;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s)/panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.M. Maas, P12712, NY,  (NY00709821), Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia minensis Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone lanceolata Mart. ex Nees
homotípico Beloperone lanceolata  Mart. ex Nees var.  lanceolata
heterotípico Beloperone lanceolata  var.  latifolia Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e pubescente(s)/
simples e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual
a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s)
fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/
oblonga(s)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) amarelo/vermelho; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto:
cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., K,  (K000529343), K,  (K000529342), K,  (K000529341), K,  (K000529340), K,  (K000529339),
Typus

BIBLIOGRAFIA

Nees von Esenbeck,C.G. in Mart.,Fl.Bras.9: 141.1847. (Foto F 8932) Sellow s.n.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia monticola (Mart. ex Nees) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Sericographis monticola Mart. ex Nees
homotípico Jacobinia monticola  (Mart. ex Nees) Hiern var.  monticola
homotípico Jacobinia monticola (Mart. ex Nees) Hiern
heterotípico Jacobinia monticola  var.  ovalifolia Hiern

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples
e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais)
( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) );
disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es);
bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples
curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não
expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s)
superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente )
vermelho; cor do palato ( internamente ) vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis)
com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.H.Y. Kamino et al., 343, BHCB, 100493,  (BHCB042418), Minas Gerais
F.F. Carmo et al., 4229, BHCB, 140629,  (BHCB053035), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Beloperone monticola Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia nervata (Lindau) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Jacobinia nervata Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples e glabrescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da
lâmina(s) elíptica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s)
uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) obovada(s)/oblanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis)
( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de
corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da
corola cimbiforme/cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho;
cor do palato ( internamente ) vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s)
superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 17165, P, P02844265, ,  (P02844265), R, 11231a,  (R000011231a), R, 11231,  (R000011231), Rio de
Janeiro
M. Leitman, 243, RB, 295308, ,  (RB00036456), Rio de Janeiro
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia nodicaulis (Nees) Leonard
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone nodicaulis Nees
heterotípico Amphiscopia grandis Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s)
- decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/obovada(s). Inflorescência:
tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem
paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais
de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde.
Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) ausente(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es)
aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s)
- deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho/rosa / magenta; cor do
palato ( internamente ) vermelho/rosa / magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com
a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.A.B. Dias, 483, CEN (CEN00022440), Goiás
L.M.M. Carreira, 586, MG (MG087479), NY,  (NY00930258), Mato Grosso
A. Macedo, 1850, NY,  (NY00930257), Goiás
G. Hatschbach et al., 60711, US, 3295086,  (US02879837), Mato Grosso do Sul
R.L. Volpi et al., 655, HUFU,  (HUFU00053493), Minas Gerais
T.S. Vilar, 13, CEN (CEN00068829), HUEFS, 169973,  (HUEFS0169973), Distrito Federal
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia oblonga (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa oblonga Nees
homotípico Dianthera oblonga (Nees) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.
homotípico Ecbolium oblongum (Nees) Kuntze
heterotípico Chaetothylax hatschbachii Leonard

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/repente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
piloso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s);
pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s)/obovada(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s)
de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) )/címula(s)
uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/
triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/roxa / purpúrea. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do
comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) lilás/roxo / purpúrea/azul; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo/
azul; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s)
inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, C1522, HBR, US, 2104991,  (US02883439), Santa Catarina
M. Sobral et al., 1900, US, 2979882,  (US02883440), Rio Grande do Sul
G. Hatschbach & O. Guimarães, 19150, MBM, F, K (K2104991), NY, 2104991,  (NY00484199), RFA, 9734,  (RFA28460),
Paraná
A.F.M. Glaziou, 8204a, P (P90097), R (R11258), Rio de Janeiro
L.S.K. Gouvêa et al., 13598, UEC (UEC31118), São Paulo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

L.B. Santos et al., 280, HRCB, HUEFS (HUEFS201982), São Paulo
P.H.A. Melo et al., 1196, BHCB (BHCB90097), RB (RB484199), Minas Gerais
A. Korte & A. Kniess, 1628, RB (RB507633), FURB

BIBLIOGRAFIA

Rhytiglossa oblonga Nees in Mart., Fl.Bras.9:124.1847. (Foto F 8847) Sellow s.n.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia oblongata Link & Otto
Tem como sinônimo
homotípico Beloperone oblongata (Link & Otto) Lindl.
heterotípico Justicia nodosa Hook.

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s)
na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oblonga(s)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/roxa / purpúrea. Flor:
cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es)
aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total
do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/
cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta; cor do palato
( internamente ) branco/rosa / magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s)
superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., RB, 154245,  (RB00768686)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia obovata Wassh. & J.R.I.Wood
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es)
ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s)
uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) orbicular(es)/
obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do
tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento
da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) creme/amarelo; cor do palato ( internamente ) branco/creme/amarelo; posição das
teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s).
Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Fiaschi et al., 3346, RB, 494864,  (RB00585269), Acre
G.T. Prance, 14652, US, 494864,  (US00731150), S, 494864 (S09-12337), K, 494864,  (K001033368), NY, 494864, 
(NY01060106), INPA, 32868, , ,  (INPA0032868), Amazonas, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia oldemanii Wassh.
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada ausente(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es)
ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s)
uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) orbicular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/roxa /
purpúrea. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola
lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco; cor do palato
( internamente ) branco; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es)
mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Pires et al., 51218, US, 2563651,  (US02879889), NY,  (NY01060108), Amapá
C.A.C. Ferreira et al., 602, US, 2950903,  (US02879890), MG, 01060108 (MG070287), Amazonas
G.A. Black, 9770, IAN, 54635,  (IAN054635), Pará
R. Oldeman, B/2494, US, 3404101,  (US00879706), US, 2855077,  (US00879705), P (P02845280)
R. Oldeman, T/992, US, 3404102,  (US00730847), Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia oncodes (Lindau) Wassh. &
C.Ezcurra
Tem como sinônimo
basiônimo Poikilacanthus oncodes Lindau
homotípico Poikilacanthus oncodes  Lindau var.  oncodes
heterotípico Poikilacanthus oncodes  var.  fulvo-pubescens Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento cespitoso(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s)
- decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/obovada(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento dicásio simples pedunculado(s) ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es)
címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque/címula(s) bípara(s) com 3 gema(s)
florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
oblonga(s)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s)
no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo
da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento
da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da
corola ( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) branco/creme; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

328

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia oreadum S.Moore
Tem como sinônimo
homotípico Ecbolium oreadum (S.Moore) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples
e piloso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou
terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s)
bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s)
subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s)
personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s)
( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s)/cimbiforme;
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/creme; cor do palato ( internamente )
branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es)
mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach & O. Guimarães, 24586, US, 2586155A,  (US02879910), Mato Grosso
C.E.O. Kuntze, s.n., NY, 2586155A,  (NY00930251), NY, 2586155A,  (NY00930250), Mato Grosso do Sul
A. Saint-Hilaire, C1/796, P, 2586155A (P02844140), P, 2586155A (P02844139), Goiás
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia paludosa (S.Moore)
V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Dianthera paludosa S.Moore

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento repente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento
tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) /
secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s)
personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s)
( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo /
purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s)
inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) compresso(s) - clavada(s).

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Rondônia, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.M. Moore, 941, NY,  (NY00311895), BM, Mato Grosso, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia parabolica (Nees) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Sericographis parabolica Nees
homotípico Jacobinia parabolica (Nees) Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente; tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es)
ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
oblonga(s)/obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s)
no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo
da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) branco/vermelho; posição das teca(s) quanto
ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s)
( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Kuhlmann, 2307, SP, São Paulo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia paracambi Braz
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma
da lâmina(s) elíptica(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou
terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s)
uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es);
bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s)
glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo
da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento
da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) branco/creme; cor do palato ( internamente ) branco/creme; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto:
cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.M. Braz, 166, RBR, 38734,  (RBR00038734), Rio de Janeiro, Typus
D.M. Braz et al., 275, RBR, 38735,  (RBR00038735), Rio de Janeiro, Typus
D.M. Braz & A.H.N. Souza, 337, RBR, 38736,  (RBR00038736), Rio de Janeiro, Typus
D.M. Braz et al., 157, RBR, 33667,  (RBR00033667), RB, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia parahyba P.L.R.Moraes
Tem como sinônimo
basiônimo Leptostachya heterophylla Nees
homotípico Dianthera heterophylla (Nees) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.
homotípico Justicia heterophylla (Nees ex Mart.) Lindau
homotípico Leptostachya heterophylla  var.  acutior Nees
homotípico Leptostachya heterophylla  Nees var.  heterophylla
homotípico Pupilla heterophylla (Nees) Rizzini
heterotípico Leptostachya heterophylla  var.  obtusa Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente; tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha:
filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
orbicular(es)/assimétrica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) );
disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es);
bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples
curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não
expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s)
superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) branco; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2
fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 19376, RFA, 17995,  (RFA15287), RB, 64037,  (RB00036532), NY,  (NY00720069), MO (MO1585982),
Espírito Santo
I.S. Lima, 407, RB, 37702,  (RB00036538), Rio de Janeiro
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia pectoralis Jacq.
Tem como sinônimo
homotípico Dianthera pectoralis (Jacq.) Murray
homotípico Ecbolium pectorale (Jacq.) Kuntze
homotípico Leptostachya pectoralis (Jacq.) Nees & Mart.
homotípico Psacadocalymma pectorale (Jacq.) Bremek.
homotípico Rhytiglossa pectoralis (Jacq.) Nees
heterotípico Stethoma pectoralis (Jacq.) Raf.

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/
simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) oblonga(s)/elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s)
de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s)
desigual(ais); tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s)
personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s)
( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor
dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúrea; cor do palato
( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e
mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Amapá, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (Espírito Santo, São Paulo)
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

334

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

J.M. Pires, 9978, UB, W,  (W19720017450), NY,  (NY01060094)
L. Carvell, 8042, ASE (ASE0017930), Sergipe
S.A. Cunha, 235, CGMS (CGMS000199), Mato Grosso do Sul
I.G.C. Bieski, 246, CGMS (CGMS000200), Mato Grosso
B.R. Tramontin, s.n., CRI (CRI012144), Santa Catarina
Rosália, 30, EAC (EAC0014955), Ceará
H. Lorenzi, 1702, ESA (ESA098717), Pará
B.M.S. Arcain, 52, EVB (EVB001321), Paraná
F.M.C.Andrade., s.n., HUEMG (HUEMG000890), Minas Gerais
D.F. Coelho, 4013, MG (MG025028), Amazonas
S. Profice, s.n., RB, 297978,  (RB00036289), Rio de Janeiro
B. Pickel, 2745, US, 1518823,  (US02879989), IPA, 7126,  (IPA0007126), Pernambuco
A.B. Wanderley, s.n., MAC, 64578,  (MAC0064578), Alagoas
T. Grisi, 127, IPA, 69902,  (IPA0069902), JPB, 26620,  (JPB0026620), HUEFS, 68744,  (HUEFS0068744), Paraíba
Rosália, 30, EAC, 69902 (EAC0014955), Ceará
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia phaeocarpa (Nees) Costa-Lima &
E.C.O.Chagas
Tem como sinônimo
heterotípico Harpochilus phaeocarpus Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente; tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das
flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
obovada(s)/oblanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) ausente(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) );
comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 /
4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) branco/creme; cor do palato ( internamente ) branco/creme/lilás; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto:
cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho et al., 3650, RB, 296076,  (RB00035720), NY, 303096,  (NY00492084), MBM, 303096 (MBM157004),
CEPEC, 303096,  (CEPEC00052151), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Costa-Lima, J.L. & E.C.O. Chagas. 2019. A revision of Harpochilus sheds light on new combinations under Justicia
(Acanthaceae). Phytotaxa 393(2): 119–130. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.393.2.3>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia phyllocalyx (Lindau) Wassh. &
C.Ezcurra
Tem como sinônimo
basiônimo Poikilacanthus phyllocalyx Lindau
heterotípico Poikilacanthus humilis Lindau
heterotípico Sericographis macedoana  var.  elegans Rizzini
heterotípico Sericographis macedoana  Rizzini var.  macedoana
heterotípico Sericographis macedoana var. elegans  f.  elegans Rizzini
heterotípico Sericographis macedoana var. elegans  f.  elegans Rizzini
heterotípico Sericographis macedoana Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento cespitoso(s)/decumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s)/simples
e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s)
- dística(s)/oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento dicásio simples pedunculado(s) ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es)
címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque/címula(s) bípara(s) com 3 gema(s)
florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
lanceolada(s)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do
comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) branco/roxo / purpúrea; cor do palato ( internamente ) branco/roxo / purpúreo;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Rizzo, 8858, SPF,  (SPF00135274), Goiás
O.S. Ribas, 2326, US, 3370908,  (US02880119), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

E.P. Heringer et al., 6105, US, 2949143,  (US02880120), Distrito Federal
C.B.R. Munhoz et al., 2550, IBGE, 3370908,  (IBGE00050857), Distrito Federal
A. Macedo, 3172, US, 2026812,  (US02880128), Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia physogaster Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
piloso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm
de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 1
ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s)
fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/
simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola
( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola );
forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es)
da corola ( internamente ) creme; cor do palato ( internamente ) creme/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Anônimo, s.n., G, G00236357,  (G00236357), Bahia, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia piauhiensis (Nees) V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa piauhiensis Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou
terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque/
címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque;
bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s)
( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s);
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/
lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s)
( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Piauí)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia pilosa (Ruiz ex Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Adhatoda pilosa Ruiz ex Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) );
disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) orbicular(es)/obovada(s);
bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/roxa / purpúrea. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do
tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento
da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do
lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúrea; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/
roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s)
inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 9830, MG (MG014655), Acre
D. Daly, 11524, NY,  (NY00866540), Acre

BIBLIOGRAFIA

Engl. & Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iv 3b (1895) 350, Adathoda pilosa Nees planta do Peru tb ocorre na Venezuela.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia plumbaginifolia Jacq.
Tem como sinônimo
homotípico Beloperone plumbaginifolia  (Jacq.) Nees var.  plumbaginifolia
homotípico Beloperone plumbaginifolia (Jacq.) Nees
heterotípico Beloperone plumbaginifolia  var.  angustifolia Nees
heterotípico Beloperone plumbaginifolia  var.  macrophylla Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s).
Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das
flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s)
raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oblonga(s)/lanceolada(s)/oval(ais); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/roxa / purpúrea.
Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) -
deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta; cor do
palato ( internamente ) branco/rosa / magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com
a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia poeppigiana (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Leptostachya poeppigiana Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
elíptica(s)/ovada(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/
tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem
paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais;
tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) );
comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente
1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) creme/verde; cor do palato ( internamente ) branco;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s)/panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Silveira et al., 938, US, 3343231,  (US02880221), INPA, 211348, , ,  (INPA0211348), NY,  (NY00330675), MO
(MO1586283), Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia pohliana Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone hirsuta Nees
homotípico Beloperone hirsuta  Nees var.  hirsuta
heterotípico Beloperone hirsuta  var.  longifolia Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e tomentoso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) oblonga(s)/elíptica(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de
agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3
gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
oblonga(s)/oval(ais)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/vermelho/rosa / magenta. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s)
simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente
3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) amarelo/laranja; cor do palato ( internamente ) amarelo/laranja;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.L.M. Barreto, 257, BHCB, 55424,  (BHCB041777), Minas Gerais
L. Damazio, 1536, RB, 55582,  (RB00495377), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Nees in Mart.,Fl.Bras.9:143.1847. (Foto 32683) Schuch, G. s.n.= Beloperone hirsuta Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia polita (Nees) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Sericographis polita Nees
homotípico Jacobinia polita (Nees) Hiern
homotípico Sericographis polita  Nees var.  polita
homotípico Sericographis polita  var.  pulchra Nees
heterotípico Sericographis polita  var.  umbrosa Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples
e glabrescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - dística(s); pecíolo(s) maior ou igual
a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 3 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme/cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es)
da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.L. Côrtes & M.L.S. Carvalho, 122, HUEFS, 153568,  (HUEFS0153568), Rio de Janeiro
A. Rapini et al., 101, US, 3363546,  (US02882998), UEC, 170814,  (UEC095737), SPF, 153568,  (SPF00114338), São
Paulo
S.R. Profice, 42, RB,  (RB00036525), Rio de Janeiro
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia polygaloides (S.Moore) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Dianthera polygaloides S.Moore

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento cespitoso(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s)/
simples e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s) -
decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) linear(es)/oblonga(s)/lanceolada(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es)
címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do
comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo /
purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s)
inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 10951, U, U.1047090,  (NL-U1047090), P (P02844241), NY,  (NY00930246), K,  (K001033465), Mato
Grosso
M. Macedo et al., 1248, NY,  (NY00930245), Mato Grosso
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia polygonoides Kunth
Tem como sinônimo
homotípico Saglorithys polygonoides (Kunth) Bremek.

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es)
ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s)
raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s)
subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s)
personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s)
( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 7155, MO (MO1586295), NY,  (NY01060064), Acre
F.W.H. Bonpland & A. Humboldt, s.n., P (P00719813), Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia polystachya Lam.
Tem como sinônimo
homotípico Amphiscopia polystachya (Lam.) Nees
homotípico Ecbolium polystachyum (Lam.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s)/simples e tomentoso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma
da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es)
ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s)
uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais)/orbicular(es)/assimétrica(s); bráctea(s) fértil(eis)
( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de
corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás/roxo / purpúrea; cor
do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo/azul; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2
fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.R. Cordeiro, 56, RB, 329454, ,  (RB00036123), Amazonas
J. Andrade, 3299, US, 2883548,  (US02880261), Mato Grosso
W. Milliken & L.F. Coelho, 5524, INPA, 167583, ,  (INPA0167583), NY, 2883548,  (NY01060065), K, 2883548, 
(K001033471), Roraima
C.E. Calderón et al., 2792, US, 2931247,  (US02880262), Rondônia
A. Ducke, s.n., MG (MG008714), Pará
S.R. Lowrie et al., 364, US, 2950901,  (US02880263), MG (MG091669), Acre
A. Lobão et al., 901, RB, 507251,  (RB00609633), Amapá

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Tabl. Encyc. 1: 40.Tabl. 1: 40.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia potamogeton Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/decumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/
simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual
a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento
tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s)
fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s)/
elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) desigual(ais); tipo de tricoma(s) no
cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do
tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento
da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais);
teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.R. Sperling et al., 5894, K,  (K001033477), MO (MO1586307), NY,  (NY01060075), Pará
E. Ule, 5502, MG (MG005448), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Bull. Herb. Boiss. Ser. II, 4: 412. 1904.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia pseudoamazonica Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s)/simples e
tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s).
Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es)
címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) desigual(ais); tipo de
tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) );
comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 /
4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) branco/lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 5929, K,  (K000529299), MG (MG005826), G, G00236355,  (G00236355), Typus
C. Todzia et al., 2269, K, G00236355,  (K001033435), MO, G00236355 (MO1586310), NY, G00236355,  (NY00492164),
INPA, 124536, , ,  (INPA0124536), US, 3013868,  (US02880285), Amazonas
I.P.A. Miranda, 559, INPA, 199484, ,  (INPA0199484), Pará
M. Almeida, 27, INPA, 162925, , , , ,  (INPA0162925), Acre

BIBLIOGRAFIA

Bull. Herb. Boiss. Ser. II. 4: 415. 1904.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia pycnophylla Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/cespitoso(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s) -
decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s)
de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) orbicular(es)/assimétrica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/roxa / purpúrea. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s)
com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) ausente(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s)
personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s)
( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta/lilás; cor do palato ( internamente )
branco/rosa / magenta/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es)
mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.M.T. Walter, 5087, CEN (CEN00043458), Minas Gerais
G. Hatschbach, 41997, MBM (MBM062293), MO (MO1586317), US, 2954746,  (US02880332), Goiás
A.F.M. Glaziou, 21870, R, 11241,  (R000011241), P (P00719818), P (P00719817), P (P00719815), K,  (K001033440),
Goiás, Typus
A.E. Ramos, 195, CEN (CEN00007087), HEPH,  (HEPH00000081), Distrito Federal
A.G. Amaral & C.M. Fernandes, 2960, HEPH,  (HEPH00000077), HUEFS (HUEFS101854), HUEFS, 101854, 
(HUEFS0101854), Distrito Federal

BIBLIOGRAFIA

Bot.Jahrb.Engler 25,49,1988.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia pygmaea Lindau
Tem como sinônimo
heterotípico Justicia catharinensis Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e
tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais).
Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou
terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3
flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor )
verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s);
tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não
expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s)
superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) rosa / magenta/lilás; cor do palato ( internamente ) branco/rosa / magenta/lilás; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) fusiforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 5079, US, 2427286,  (US02878098), Santa Catarina
M. Kuhlmann, 3772, US, 2580179,  (US02878096), NY,  (NY00492052), São Paulo
G. Hatschbach, 8947, US, 3384697,  (US02878095), US, 2589284,  (US02878092), MBM, 2427286 (MBM036425), Paraná
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia pyrrhostachya (Lindau) Wassh.
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone pyrrhostachya Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/
simples e piloso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/
sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha:
filotaxia oposta(s) - dística(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s)
de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) oval(ais); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/amarelo/roxa / purpúrea. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s)
simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente
3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) vermelho;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 11761, NY,  (NY00866541), Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia radicans Vahl
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento
tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es)
por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s)/oval(ais); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde.
Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s)
- deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta; cor do palato
( internamente ) branco/rosa / magenta/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 1 fértil(eis) e
mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 9812, K,  (K001033451), Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia ramulosa (Morong) C.Ezcurra
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone ramulosa Morong
homotípico Justicia ramulosa (Morong) V.A.W.Graham
heterotípico Chaetothylax vestitus Rizzini
heterotípico Justicia araucariensis Profice

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/repente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples
e piloso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es)
címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque/címula(s) bípara(s) com 3 gema(s)
florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s)
simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola
( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma
do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da
corola ( internamente ) rosa / magenta; cor do palato ( internamente ) branco/rosa / magenta; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s)
( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach et al., 73206, BHCB, 76178,  (BHCB053062), CGMS, 49687,  (CGMS1079619), US, 3434218, 
(US02880459), CGMS (CGMS000197), MBM (MBM269046), W,  (W20040000303), Mato Grosso do Sul
M.G. Caxambu et al., 6352, UNOP, 76178 (UNOP004048), IBGE, 76178,  (IBGE00080597), Paraná
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia rectiflora (Lindau)
V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
homotípico Beloperone rectiflora Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais)
( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) elíptica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/
tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem
paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) lanceolada(s)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais;
tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s)
simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente
3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) vermelho;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19724, K,  (K000529296), Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia regnellii Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento cespitoso(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada estria(s) longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm
de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e
oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s)
4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou
igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola
lanceolado(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás;
cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2
fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F. Regnell, 955, US,  (US00478930), S (S09-12521), S (S09-12485), S (S05-374), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia rhomboidea Wassh. & J.R.I.Wood
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia oposta(s) -
decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s)/oblanceolada(s).
Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s)
de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) elíptica(s)/obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s)
subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s)
personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s)
( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) roxo / purpúrea/azul; cor do palato ( internamente )
branco/roxo / purpúreo/azul; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es)
mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 14629, US, 2648650,  (US02880410), Amazonas
G.T. Prance, 5730, US, 2559639,  (US02880412), Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia riedeliana (Nees) V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Simonisia riedeliana Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm
de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme
composto(s) de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) );
bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/oblonga(s)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 -
lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s)
- deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás/roxo / purpúrea; cor do palato
( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s)
superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s)/panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.W.H. Traill, 660, K,  (K001033431), Amazonas

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia riparia Kameyama
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone mollis Nees
homotípico Beloperone mollis  Nees var.  mollis
heterotípico Beloperone mollis  var.  amplior Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e tomentoso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) oblonga(s)/elíptica(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo
de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com
3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) oblonga(s)/oval(ais)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/laranja/vermelho. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s)
simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente
3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s)
lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) amarelo/laranja/vermelho; cor do palato ( internamente )
amarelo/laranja/vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es)
mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 2272, US, 2949227,  (US02880550), RB, 68700, , ,  (RB00495393), Minas Gerais
C. Kameyama et al., CFSC9470, SPF, 2949227,  (SPF00040631), Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia robertii V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone chapadensis S.Moore

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento glandular(es) e glanduloso(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual
a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es)
címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oblanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor )
verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de
corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da
corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente )
vermelho; cor do palato ( internamente ) vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis)
com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Robert, 408b, K,  (K000529292), BM, Mato Grosso, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia rubriflora Wassh. & J.R.I.Wood
Tem como sinônimo
basiônimo Jacobinia glaziovii Hiern
homotípico Sericographis glaziovii (Hiern) Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente; tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s)/simples e pubescente(s)/
simples e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - dística(s); pecíolo(s) maior
ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) );
bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s)
com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es)
aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total
do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/
cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) laranja/vermelho; cor do palato
( internamente ) vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es)
mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, 1110, SPF, 164607,  (SPF00107179), São Paulo
L.D. Meireles et al., 2428, UEC, 164607,  (UEC092554), Minas Gerais
P. Dusén, s.n., MO (MO1402940), K,  (K001033565), Rio de Janeiro
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia rubrobracteata Alcantara &
G.Soares
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha:
filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial /
bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque/címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente
mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s)/oval(ais); bráctea(s)
fértil(eis) ( cor ) vermelho. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples
curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não
expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s)
superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho;
cor do palato ( internamente ) vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s).
Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Paraíba, Rio Grande do Norte)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.L. Costa-Lima et al., 259, HUEFS, UFRN,  (UFRN00009198), MBM (MBM358582), Rio Grande do Norte, Typus
R.A. Pontes et al., 96, JPB, Paraíba, Typus

BIBLIOGRAFIA

Alcantara, C.; Soares, G.; Santos, F.A.R. & Alves, M. 2020. A new species of Justicia (Acanthaceae: Acanthoideae: Justicieae)
from northeastern Brazil. Systematic Botany 45(2): 328–333. <https://doi.org/10.1600/036364420X15862837791177>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia ruiziana (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa ruiziana Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
ovada(s)/assimétrica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) );
disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s)
e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5
- lobado(s) com lobo(s) desigual(ais); tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es)
côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s)
- deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) creme/verde; cor do palato
( internamente ) creme/lilás/verde; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s).
Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 6857, NY,  (NY00709822), US, 3212748,  (US02880651), Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia rusbyi (Lindau) V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Chaetochlamys rusbyi Lindau
heterotípico Beloperone matthewsii Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento dicásio simples
séssil(eis) ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) ,
geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais); bráctea(s) fértil(eis)
( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de
corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta/lilás; cor
do palato ( internamente ) branco/rosa / magenta/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis)
com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s)/oblongóide.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach & J.M. Silva, 49068, NY, 2648679,  (NY00930226), Mato Grosso do Sul
G. Hatschbach et al., 62504, HUEFS, 33157,  (HUEFS0033157), BHCB, 31141,  (BHCB053101), MO, 506538
(MO1585609), RB, 506538,  (RB00607813), RB, 324073,  (RB00036557), NY,  (NY00492177), MBM (MBM176398),
ESA (ESA032144), Mato Grosso
P.J.M. Maas, 13104, NY,  (NY00709790), INPA, 31468, ,  (INPA0031468), US, 2648679,  (US02880694), Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia sarmentosa (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa sarmentosa Nees
homotípico Ecbolium sarmentosum (Nees) Kuntze
heterotípico Rhytiglossa obtusifolia  var.  hirsuticaulis Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento repente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento
tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) /
secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s)
personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s)
( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás/roxo /
purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s)
inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) compresso(s) - clavada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (São Paulo)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia sarothroides Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples e glabrescente(s)/
simples e piloso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s) -
decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência:
tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora
( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde.
Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de
corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) lilás; cor do palato
( internamente ) branco/creme/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis)
com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.P. Heringer, 8458, US, 3093000,  (US02880763), RB, 121937,  (RB00036938), HEPH,  (HEPH00000088), Distrito
Federal
J.B.A. Bringel Jr., 1363, CEN, 3093000 (CEN00107649), Goiás
G. Hatschbach, 43051, UFG, 48831,  (UFG0048831), US, 2905653,  (US02880753), MBM, 67191,  (MBM067191), SPF,
3093000,  (SPF00047910), NY, 3093000,  (NY00930214), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Justicia sarothroides Lindau

Figura 2: Justicia sarothroides Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia scansilis (Rizzini) V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone scansilis Rizzini
homotípico Heteraspidia scansilis (Rizzini) Rizzini
heterotípico Aphelandra nervosa T.Anderson

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/
simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s)
longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - dística(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s)/oval(ais)/orbicular(es)/
elíptica(s)/cordiforme(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/vermelho. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) amarelo; cor do palato ( internamente ) amarelo; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s)
( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Rosas Junior et al., 238, US, 3317113,  (US02880792), INPA, 169906, , , ,  (INPA0169906), Acre
M.F. Simon et al., 1348, HUEFS, 195980, ,  (HUEFS0195980), IAN, 190900,  (IAN190900), INPA, 245370, 
(INPA0245370), Rondônia
O.P. Monteiro, INPA50861, INPA, 50861, , ,  (INPA0050861), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Kew Bull. 43(4): 617 (1988):
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia scheidweileri V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Porphyrocoma lanceolata Hook.
homotípico Dianthera pohliana (Nees) G.Nicholson
heterotípico Amphiscopia pohliana  var.  angustifolia (Nees) Nees
heterotípico Amphiscopia pohliana  (Nees) Nees var.  pohliana
heterotípico Amphiscopia pohliana (Nees) Nees
heterotípico Dianthera pohliana (Nees) Voss
heterotípico Orthotactus pohlianus  var.  angustifolius Nees
heterotípico Orthotactus pohlianus  Nees var.  pohlianus
heterotípico Orthotactus pohlianus Nees
heterotípico Porphyrocoma pohliana (Nees) Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples e
glabrescente(s)/simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/sulco(s)
longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es)
ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento
tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s)
fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais)/
orbicular(es)/cordiforme(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) vermelho/rosa / magenta. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s)
subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s)
simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente
3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta/lilás/roxo / purpúrea; cor do palato
( internamente ) branco/rosa / magenta/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2
fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.B. Santos, s.n., ESA, 51334 (ESA051334), São Paulo
J. Costa et al., 454, HURB, 3345,  (HURB000003345), HUEFS, 77724,  (HUEFS0077724), Minas Gerais
S.A. Mori et al., 9376, US, 2854411,  (US02880782), CEPEC, 3345 (CEPEC00013263), Bahia
W. Pizziolo, 156, US, 3237893,  (US02880778), MBML, 13023 (MBML001737), Espírito Santo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

V.M. Schettino, s.n., RB, 179620, ,  (RB00036064), Rio de Janeiro
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia schenckiana Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples
e piloso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s);
pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento
tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com
2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde.
Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de
corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) )
menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es)
da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/
rosa / magenta/lilás; cor do palato ( internamente ) branco/rosa / magenta/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 30929, US, 2678940,  (US02880769), NY,  (NY00492183), MBM (MBM024338), Paraná
M. Carboni et al., 122, UEC, 144179,  (UEC022120), MBM, 492183 (MBM311479), ESA, 492183 (ESA101795), São Paulo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia sebastianopolitanae Profice
Tem como sinônimo
homotípico Sericographis maxima Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s)/simples e tomentoso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual
a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme
composto(s) de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) );
bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s)
( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s)
( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s)/cimbiforme;
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente )
branco/vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s)
inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M.A. Braga, 2479, HUEFS, 169070,  (HUEFS0169070), RB, Rio de Janeiro
E. Perreira & G. Pabst, 5704, US, 3117003,  (US02882978), RB, 109608, ,  (RB00036272), Rio de Janeiro
R. Goldenberg, 354, SPF, 118907,  (SPF00118907), UEC, 83861,  (UEC022104), São Paulo
F.R.G. Salimena-Pires et al., s.n., CESJ, 25454,  (CESJ025454), CESJ, 83858 (CESJ25454), Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia secunda Vahl
Tem como sinônimo
homotípico Dianthera secunda (Vahl) Griseb.
homotípico Ecbolium secundum (Vahl) Kuntze
homotípico Rhacodiscus secundus (Vahl) Bremek.
homotípico Rhytiglossa secunda (Vahl) Nees
heterotípico Rhacodiscus lindmanii Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s)
uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/
triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es)
da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) branco/vermelho; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Amapá, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

I.L. Amaral, 900, INPA, 112291, , ,  (INPA0112291), NY,  (NY00818941), Pará
F.F. Cabral et al., 32, HERBAM, 4603,  (HERBAM004603), Mato Grosso
L.O.A. Teixeira et al., 729, INPA, 104466, , ,  (INPA0104466), NY, 4603,  (NY01060021), Rondônia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia sellowiana Profice
Tem como sinônimo
homotípico Beloperone diclipteroides Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento glandular(es) e glanduloso(s)/simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento
tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem
paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) elíptica(s)/obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) rosa / magenta. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais;
tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s)
simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente
3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais)
do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta; cor do palato ( internamente ) branco/roxo / purpúreo/azul;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 4293, RB, 88715, , , ,  (RB00598803), Rio de Janeiro
L. Macias et al., 96.166, UEC, 83971,  (UEC022008), Minas Gerais
L. Rossi& E.L.M. Catharino, 1566, SPF,  (SPF00099431), UEC, 84645,  (UEC044533), São Paulo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia serrana Kameyama
Tem como sinônimo
basiônimo Orthotactus montanus Nees
homotípico Amphiscopia montana (Nees) Nees
homotípico Ecbolium esenbeckii Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/cespitoso(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) oblonga(s)/elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo
de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem
paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e
oposta(s) na(s) raque/címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e
verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oblonga(s)/lanceolada(s)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde.
Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme;
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente )
vermelho; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach & V. Nicolack, 52910, HUEFS, 11920,  (HUEFS0011920), SPF,  (SPF00132440), MBM (MBM131703),
Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia simonisia V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Simonisia rosea Nees
homotípico Simonisia rosea  Nees var.  rosea
heterotípico Simonisia rosea  var.  parviflora Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento escandente/ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da
lâmina(s) elíptica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s)
florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da
corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola );
forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) branco/lilás/roxo / purpúrea; cor do palato ( internamente ) branco/rosa / magenta/
lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.M. Sakuragui, 15318, K, 142642,  (K001033531), Minas Gerais
A.L.Côrtes, 91, HUEFS, 142642,  (HUEFS0142642), Bahia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia sphaerosperma Vahl
Tem como sinônimo
homotípico Adhatoda sphaerosperma (Vahl) Nees
homotípico Beloperone sphaerosperma (Vahl) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.
heterotípico Beloperone schomburgkiana Nees
heterotípico Justicia schomburgkiana (Nees) V.A.W.Graham

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais). Folha: filotaxia
oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/
ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme
composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) );
bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s)
simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente
3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) laranja/vermelho/rosa / magenta; cor do palato ( internamente ) branco/vermelho/rosa /
magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s)
inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação
Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Nordeste (Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Froes & G.A. Black, 24668, US, 2636197,  (US02880887), IAN, 51190,  (IAN051190), Pará
A.S.F. Castro, 2324, EAC, 44554 (EAC0047239), Ceará
P. Acevedo-Rodriguez et al., 8183, K, 47239,  (K001033532), NY, 47239,  (NY01060036), US, 3354541,  (US00592413),
Amazonas
A.A. Roque, 1405, UFRN,  (UFRN00012586), Rio Grande do Norte
F.Q. Lima, s.n., MG (MG002289), Maranhão
S. Schmidt & P. Gomes, 353, UFP, 44554,  (UFP044554), Pernambuco

379

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/us02880887_01
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/us02880887_01
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/10/33/53/2/k001033532.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-297-01/6/0/36/ny_v-297-01060036.dzi
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/us00592413_01
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/ufrn/ufrn/0/1/25/86/ufrn00012586.dzi
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/ufp044554_01


Angiospermas Acanthaceae Juss.

V.F. Sousa, 291, UFRN,  (UFRN00022390), Paraíba
C.B.A. Leite et al., 26, MAC, Alagoas
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia sprucei V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
homotípico Chaetochlamys ciliata Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s)/simples e glabrescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) oblonga(s)/elíptica(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s)
raque/címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s) na(s)
raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oblonga(s)/lanceolada(s)/elíptica(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s)
5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es)
côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho
total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) -
deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/rosa / magenta;
cor do palato ( internamente ) branco/rosa / magenta/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s)
2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s)/
oblongóide.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Pará, Rondônia)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas, Amapá, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A.C. Ferreira et al., 2547, US, 2950865,  (US02880951), INPA, 96974, ,  (INPA0096974), MO, 364405 (MO1404468),
RB, 364405,  (RB00489104), NY,  (NY01060042), MG (MG077915), Pará
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia squalida Wassh. & J.R.I.Wood
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/decumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) linear(es)/oblonga(s)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme
simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e verticilada(s)
na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oblonga(s)/lanceolada(s)/oblanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor:
cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es)
côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total
do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s)/
cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/rosa / magenta/lilás; cor do
palato ( internamente ) branco/rosa / magenta/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e
mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s)/oblongóide.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.R.I. Wood, 17172, US, 3442813,  (US00731145), K, 506537,  (K000529473), Typus
G. Hatschbach et al., 73331, HUEFS, 67650,  (HUEFS0067650), CESJ, 41514,  (CESJ041514), CGMS, 49754, 
(CGMS1079685), US, 3434214,  (US02880948), SPF, 506537,  (SPF00156304), RB, 506537,  (RB00607812), MO,
3442813 (MO1587237), CESJ, 3442813 (CESJ41514), W, 3442813,  (W20040000307), ESA, 3442813 (ESA083269), CGMS,
3442813 (CGMS000195), Mato Grosso do Sul

BIBLIOGRAFIA

Dyer Fl. Trop. Afr. 5: 204
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia strobilacea (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Orthotactus strobilaceus Nees
homotípico Amphiscopia strobilacea (Nees) Nees
homotípico Dianthera strobilacea (Nees) Voss

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/ereto(s)/decumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e
pubescente(s)/simples e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento;
forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples
( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es)
címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oval(ais)/
cordiforme(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no
cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo
da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) laranja/vermelho; cor do palato ( internamente ) creme/laranja/vermelho; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia symphyantha (Nees ex Mart.)
Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa symphyantha Nees
homotípico Ecbolium symphyanthum (Nees) Kuntze
homotípico Rhytiglossa symphyantha  Nees var.  symphyantha
heterotípico Rhytiglossa symphyantha  var.  subpaniculata Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/decumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de
comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou
terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s)
uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s);
bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s)
glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo
da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento
da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) branco/rosa / magenta/lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das
teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Jardim, 1132, CEPEC,  (CEPEC00076515), NY,  (NY00492286), Bahia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia tenuistachys (Rusby) Wassh. &
J.R.I.Wood
Tem como sinônimo
basiônimo Jacobinia tenuistachys Rusby

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s); característica(s) caulinar(es)
diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s).
Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque;
bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) ausente(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s)
( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s)
( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos
lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) vermelho; cor do palato ( internamente ) vermelho;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 9801, K,  (K001033628), MG (MG014629), Acre

BIBLIOGRAFIA

 

385

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/10/33/62/8/k001033628.dzi


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia thunbergioides (Lindau) Leonard
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone thunbergioides Lindau
heterotípico Cyphisia venusta Rizzini
heterotípico Justicia allocota Leonard
heterotípico Justicia matthewsii (Lindau) Rusby ex Thiselton-Dyer
heterotípico Justicia venusta (Rizzini) V.A.W.Graham

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s) - apoiante(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/
simples e pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s)
longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia
oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s)/
ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento dicásio simples pedunculado(s) ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das
flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
oval(ais); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s)
simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola
( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma
do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente )
rosa / magenta/lilás/roxo / purpúrea/azul; cor do palato ( internamente ) branco/rosa / magenta/lilás/roxo / purpúreo/azul;
posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es)
apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s)/oblongóide.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Nordeste (Maranhão, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.A.G. Guilherme et al., 1675, HJ, 1470143,  (HJ00005604), Goiás
R.P. Lyra-Lemos, 4719, HUEFS, 134164,  (HUEFS0134164), MAC, 12941,  (MAC0012941), Alagoas
A.P.S. Gomes et al., 55, NY, 12941,  (NY00492201), PEUFR, 20100,  (PEUFR020100), Pernambuco
R.M. Harley, 16885, US, 2740469,  (US02881157), RB, 197268,  (RB00036175), K, 66143,  (K001033604), CEPEC,
66143 (CEPEC00010247), Bahia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

D.G. Oliveira et al., 218, ASE (ASE0027584), Sergipe
A. Amaral-Santos, 2599, CEN, 183662 (CEN00066143), RB, 183662,  (RB01384718), Distrito Federal
E.O. Moura et al., 176, UFRN, 20100,  (UFRN00017028), Rio Grande do Norte
A.F.B. Silva, 234, EAC, 20100 (EAC0063671), Ceará
J. Venancio, 2216, US, 2195404,  (US02881169), São Paulo
A. Chase, 11123, US, 1470143,  (US02881172), Mato Grosso

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. & Wood, J.R.I. 2003. Notes on the genus Justicia in Bolivia. Kew Bull. 58: 769-831
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia tijucensis V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Rhytiglossa laeta Nees
homotípico Ecbolium laetum (Nees) Kuntze
homotípico Saglorithys laeta (Nees) Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s); tipo de tricoma(s) e indumento ausente(s) e glabro(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha:
filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/
lanceolada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial /
bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) triangular(es); bráctea(s) fértil(eis)
( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples
curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção
não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma
do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola
( internamente ) branco/creme; cor do palato ( internamente ) branco/creme/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.F. Parciornik, 89, MBM (MBM105090), Rio de Janeiro
H.Q.B. Fernandes et al., 3414, RB, 105090,  (RB00570378), MBML, 105090 (MBML032122), Espírito Santo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia tocantina (Nees) V.A.W.Graham
Tem como sinônimo
basiônimo Chaetothylax tocantinus Nees
homotípico Chaetothylax tocantinus  Nees var.  tocantinus
heterotípico Chaetothylax tocantina  var.  longispica Rizzini
heterotípico Chaetothylax tocantinus  var.  longispica Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
elíptica(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s)
espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) /
secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) elíptica(s)/obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4
- lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s)
- deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta; cor do palato
( internamente ) branco/rosa / magenta/lilás/roxo / purpúreo; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2
fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Claussen, 1079, NY,  (NY00930207), K,  (K000529274), P (P00719837), P (P00719838), K,  (K000529273), F,
V0047311F,  (V0047311F), Minas Gerais, Typus
B.A.S. Pereira & D. Alvarenga, 2830, CEN (CEN00025714), IBGE,  (IBGE00036524), RB, 329546,  (RB00035941), SPF,
329546,  (SPF00110584), UEC, 82070,  (UEC063957), Goiás
G. Hatschbach, 34668, MBM (MBM030536), NY,  (NY00930024), US, 2905665,  (US02881133), US, 2732580, 
(US02881131), Mato Grosso
J.M. Pires, 58082, K, 930024,  (K001033612), US, 2559646,  (US02881140), Distrito Federal
T.B. Cavalcanti, 3254, CEN (CEN00052126), RB,  (RB01387070), HUEFS, 171320,  (HUEFS0171320), Tocantins
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https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/huefs0171320


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia ulei Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s)
4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s)
de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição
das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis)
( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de
tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) );
comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4
do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do
lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/lilás; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas)

BIBLIOGRAFIA

(Foto F 8876) Ule, E.G.H. 9820.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia viridiflavescens Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou
igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es)
por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s)
5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou
igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola
lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) branco/lilás; cor
do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s).
Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 5698, G, G00236354,  (G00236354), MG (MG005627), Acre, Typus
E. Ule, 9816, MG, G00236354 (MG014644), Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia wallnoeferi Wassh.
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual
a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 3 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque;
bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com
lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s)
( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do
cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor
dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta/lilás; cor do palato ( internamente )
branco/rosa / magenta/lilás; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto:
cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Possíveis ocorrências
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Wallnöfer, 118-31788, US, 3147273,  (US00902117), Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia warmingii Hiern
Tem como sinônimo
heterotípico Justicia glischrantha Lindau
heterotípico Justicia glutinosa (Bremek.) V.A.W.Graham
heterotípico Sarotheca glutinosa Bremek.

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ereto(s) - apoiante(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento glandular(es) e glanduloso(s)/
simples e piloso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
oblonga(s)/elíptica(s)/lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 1
ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das
flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
linear(es)/oblonga(s)/lanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo
de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) );
comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 /
4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cuculado(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) branco/creme/verde; cor do palato ( internamente ) branco/lilás; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto:
cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s)/oblongóide.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 34598, UEC, 24870,  (UEC022273), US, 2905668,  (US02879103), US, 2732574,  (US02879102), SPF, 
(SPF00030345), RB,  (RB00035858), Goiás
G. Hatschbach, 66820, US, 3366715,  (US02879094), MBM (MBM213398), NY,  (NY00930118), Mato Grosso
J. Tamashiro et al., 1118, UEC, 60819,  (UEC106335), SPF, 101412,  (SPF00101412), UEC, 71718,  (UEC022111), US,
3581608,  (US01061166), US, 3363548,  (US02879096), São Paulo
E. Warming, 1028, K,  (K000529271), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

(Foto F 22195) Warming,F. s.n.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia wasshauseniana Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Beloperone glomerata Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s);
pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s)/obovada(s). Inflorescência: tipo
de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s)
de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es)
por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) oblanceolada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde/roxa /
purpúrea. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s);
tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento do tubo da corola ( porção não
expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do comprimento da corola ); forma do
lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s)/cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da
corola ( internamente ) creme/verde; cor do palato ( internamente ) branco/creme/lilás/verde; posição das teca(s) quanto ao
conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) clavada(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.H.R. Paula, 206, RB, ,  (RB00944037), Rio de Janeiro
G. Hatschbach et al., 58042, US, 3242256,  (US02883127), MBM (MBM159752), Espírito Santo
L.F.T. Menezes et al., s.n., SAMES, 3242256 (SAMES00043), Bahia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia wasshausenii Kottaim.
Tem como sinônimo
homotípico Justicia andersonii Wassh.

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e piloso(s); característica(s)
caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) )
dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s)
4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s)/assimétrica(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) );
disposição das flor(es) címula(s) bípara(s) com 3 gema(s) florífera(s) fértil(eis) , geralmente mais de 3 flor(es) por nó(s) e
verticilada(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 4
- lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) glanduloso(s)/simples curto(s); tipo de corola lábio(s)
inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o
tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s)
- deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta; cor do palato
( internamente ) branco/rosa / magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s).
Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.Salino, 3281, HUEFS, 35898,  (HUEFS0035898), BHCB, 37749,  (BHCB052967), SPF,  (SPF00133957), Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia xipotensis (Roem. & Schult.)
A.Côrtes & Rapini
Tem como sinônimo
basiônimo Dicliptera xipotensis Roem. & Schult.
homotípico Dicliptera brasiliensis Nees & Mart.
homotípico Dicliptera recurvata Spreng.
homotípico Ecbolium xipotense (Roem. & Schult.) Kuntze
heterotípico Justicia leucophloea (Nees) V.A.W.Graham
heterotípico Justicia leucophloea (Nees) Wassh.
heterotípico Rhytiglossa leucophloea Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e pubescente(s)/simples e
tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada tricoma(s) em banda longitudinal(ais)/sulco(s) longitudinal(ais)/região
nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s);
pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3 mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s). Inflorescência: tipo
de agrupamento tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s)
de 3 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por
nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma ) linear(es)/triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor:
cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es)
aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total
do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s);
cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) rosa / magenta; cor do palato ( internamente )
rosa / magenta; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s)
inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 44147, CEPEC, MBM (MBM073500), Bahia
O.S. Ribas, 7699, MBM (MBM330159), Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia yhuensis Lindau
Tem como sinônimo
heterotípico Justicia hylobates Leonard

DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e glabrescente(s)/simples e
pubescente(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/
região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) menor(es) ou igual a(s) 3
mm de comprimento; forma da lâmina(s) lanceolada(s)/ovada(s)/cordiforme(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) );
disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s)
fértil(eis) ( forma ) triangular(es); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais;
tipo de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) );
comprimento do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 /
4 do comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola cimbiforme; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) branco/roxo / purpúreo/azul; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) subigual; teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Hassler, 9568, K,  (K000529270), NYBG, 312192,  (NY00312192), Typus
A.R. Schultz, 984, ICN, 492130, ,  (ICN00028325), Rio Grande do Sul
L.B. Smith, 13217, HBR, R, US, 2456223,  (US02881483), NY, 312192,  (NY00492130), Santa Catarina
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia yurimaguensis Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/procumbente(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e tomentoso(s);
característica(s) caulinar(es) diferenciada região nodal(ais) ( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) )
constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s) maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s)
ovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s) espiciforme simples ( axilar(es) ou terminal(ais) ); disposição das
flor(es) címula(s) uniflora ( dicasial / bípara(s) ) com 2 flor(es) por nó(s) e oposta(s) na(s) raque; bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
oval(ais)/cordiforme(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) verde. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) desigual(ais); tipo de
tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) côncavo(s) ( falso(s) personada(s) ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) menor(es) ou igual ao tamanho total do cálice(s) ( geralmente 1 / 4 do
comprimento da corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola lanceolado(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do
lábio(s) inferior(es) da corola ( internamente ) creme/verde; cor do palato ( internamente ) creme/lilás; posição das teca(s)
quanto ao conectivo(s) desigual(ais); teca(s) 2 fértil(eis) e mútica(s). Fruto: cápsula(s) ( forma ) panduriforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Rondônia)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.E. Calderón et al., 2800, INPA, US, 2931254,  (US02881399), NY, 01060047, ,  (NY01060047), K, 01060047, 
(K001033599), MO, 01060047 (MO1587330), Rondônia
J.M. Pires & R.T. Martin, 10020, NY,  (NY00709804), NY,  (NY01060048), UB, Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Justicia zarucchii Wassh.
DESCRIÇÃO

Caule: forma de crescimento ascendente(s)/ereto(s) - apoiante(s)/ereto(s); tipo de tricoma(s) e indumento simples e
pubescente(s)/simples e tomentoso(s); característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais)
( superior(es) ) dilatada(s)/região nodal(ais) ( superior(es) ) constrita(s). Folha: filotaxia oposta(s) - decussada(s); pecíolo(s)
maior ou igual a(s) 4 mm de comprimento; forma da lâmina(s) obovada(s). Inflorescência: tipo de agrupamento tirso(s)
espiciforme composto(s) de 1 ordem paniculado(s) ( terminal(ais) )/tirso(s) espiciforme composto(s) de 2 ordem paniculado(s)
( terminal(ais) ); disposição das flor(es) címula(s) uniflora ( monocásio(s) / secunda(s) ); bráctea(s) fértil(eis) ( forma )
orbicular(es)/elíptica(s)/obovada(s); bráctea(s) fértil(eis) ( cor ) amarelo. Flor: cálice(s) 5 - lobado(s) com lobo(s) subiguais; tipo
de tricoma(s) no cálice(s) simples curto(s); tipo de corola lábio(s) inferior(es) aplanado(s) ( bilabiada(s) simples ); comprimento
do tubo da corola ( porção não expandida(s) ) maior(es) que o tamanho total do cálice(s) ( geralmente 3 / 4 do comprimento da
corola ); forma do lábio(s) superior(es) da corola oblongo(s) - deltoide(s); cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es)
da corola ( internamente ) branco; cor do palato ( internamente ) branco; posição das teca(s) quanto ao conectivo(s)
subigual; teca(s) 2 fértil(eis) com a(s) superior(es) mútica(s) e a(s) inferior(es) apendiculada(s). Fruto: cápsula(s) ( forma )
panduriforme(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.L. Zarucchi, 2971, INPA, 154226, , , , ,  (INPA0154226), GH,  (GH00094079), US,  (US00137186), K, 
(K000529269), Amazonas, Typus
M.F. Silva et al., 802, INPA, 36893, , , ,  (INPA0036893), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Acta Amazonica 14(1-2 Suppl.): 145 (1984 publ. 1986)- 14
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Kalbreyeriella Lindau
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Kalbreyeriella, Kalbreyeriella rostellata.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Kalbreyeriella in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível
em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21685.

DESCRIÇÃO

Ervas ou arbustos. Folhas opostas, pecioladas, lâmina geralmente ovada ou oblongo-lanceolada. Inflorescência geralmente
terminal, espiciforme ou tirsoide; brácteas e bractéolas mais curtas que os lobos do cálice. Flores sésseis ou pedunculadas; cálice
profundamente 5-lobado, lobos lanceolados, delgados; corola amplamente tubular, levemente gibosa, avermelhada, 2-labiada,
rostrada na porção distal antes da expansão dos lábios, lábio superior 1-2-lobado, ereto, estreito, envolvendo os filetes e estilete,
lábio inferior curtamente 3-lobado, recurvado, triangular; estames 2, exsertos à corola; anteras monotecas; ovário glabro. Cápsulas
desconhecidas.
Descrição modificada a partir de Leonard (1958).

COMENTÁRIO

Kalbreyeriella Lindau é um pequeno gênero que ocorre na América Central e na porção setentrional da América do Sul e inclui
três espécies: Kalbreyeriella cabrerae Leonard, K. gigas Leonard e K. rostellata Lindau. Destas, apenas K. rostellata ocorre no
Brasil, onde foi registrada no estado do Acre.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E.C. 1958. The Acanthaceae of Colombia, III. Contributions from the United States National Herbarium 31(3): 323–781.
Lindau, G. 1922. Neue Gattungen der Acanthaceen. Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 8(72):
142–144.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Kalbreyeriella rostellata Lindau
DESCRIÇÃO

As espécies de Kalbreyeriella Lindau são morfologicamente relacionadas as do gênero Stenostephanus Nees, que também ocorre
na América do Sul. Nesse sentido, Kalbreyeriella rostellata pode ser confundida com Stenostephanus longistaminus (Ruiz &
Pav.) V.M.Baum, que também ocorre no estado brasileiro do Acre, especialmente por ambos terem flores com corola levemente
gibosa, avermelhada a lilás, com lábios curtos e estames exsertos. Entretanto, podem ser facilmente diferenciadas pelo indumento
nas estruturas vegetativas e reprodutivas (glabro a glabrescent em K. rostellata vs. pubescente em S. longistaminus) e pelo tipo de
inflorescência (espiciforme vs. tirsoide).

COMENTÁRIO

Kalbreyeriella rostellata Lindau ocorre na porção setentrional da América do Sul, desde os vales interandinos na Colômbia até à
Bacia Amazônica do Brasil, onde foi registrada no estado brasileiro do Acre.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.G. Campbell et al., 8909, NY, Acre

BIBLIOGRAFIA

Lindau, G. 1922. Neue Gattungen der Acanthaceen. Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 8(72):
142–144.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Lepidagathis Willd.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Lepidagathis, Lepidagathis alopecuroidea, Lepidagathis callistachys,
Lepidagathis cuneiformis, Lepidagathis cyanea, Lepidagathis floribunda, Lepidagathis kameyamana, Lepidagathis laxifolia,
Lepidagathis meridionalis, Lepidagathis montana, Lepidagathis nemoralis, Lepidagathis paraensis, Lepidagathis riedeliana,
Lepidagathis sessilifolia, Lepidagathis wasshausenii.

COMO CITAR

Kameyama, C. 2020. Lepidagathis in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4172.

Tem como sinônimo
heterotípico Acanthura Lindau
heterotípico Lophostachys Pohl
heterotípico Teliostachya Nees

DESCRIÇÃO

 
            Ervas, subarbustos ou arbustos, decumbentes, eretos ou semi-escandentes, em geral ramificados, apresentando comumente
raízes adventícias nas partes dos ramos em contato com o substrato, ou sistema subterrâneo espessado e lignificado com catafilo
do qual crescem ramos novos que também apresentam catafilos na base; ramos tetrangulares a subcilíndricos, glabros ou pilosos.
Folhas inteiras, as do mesmo par geralmente desiguais (anisofilia). Inflorescências simples ou compostas com ramificações até
terceira ordem, em geral apenas no ápice dos ramos, às vezes por toda a planta ou apenas na base do ramos; florescência pode
ser um tirso formado por dicásios normalmente com 3 a 6 flores subtendidos por brácteas decussadas e apresentando um par
de profilos (bractéolas), ou uma espiga com flores decussadas subtendidas por uma brácteas e um par de profilos (bractéolas)
ou uma espiga geralmente congesta secundiflora, com 4 séries de brácteas foliáceas a coriáceas, duas fileiras adjacentes de
brácteas estéreis e duas de brácteas férteis; primeiro par de brácteas na base de cada florescência oposto, as demais espiraladas;
brácteas estéreis normalmente verdes, com venação paralelódroma, hifódroma ou raramente acródroma; brácteas férteis verdes
ou coloridas, também com os mesmos padrões de venação, pares de profilos mais longos ou mais curtos e mais estreitos que as
brácteas e iguais entre si ou não. Sépalas 5, desiguais, unidas na base, membranáceas a coriáceas, coloridas ou não, comumente
mucronadas a cuspidadas, sendo uma sépala ventral maior e alargada, 2 dorsais mais ou menos unidas, muitas vezes dimidiadas,
2 sépalas laterais estreitas e menores e às vezes mais internas; corola com tubo cilíndrico, reto ou levemente recurvado, com
um estreitamento logo acima da região do ovário, fauce mais ou menos distinta, limbo bilabiado, o lábio superior levemente
bilobado a inteiro, o inferior trilobado; estames 4, didínamos, inseridos na região mediana do tubo da corola em pares (um
ventral+um dorsal), os 2 ventrais apresentando sempre anteras bitecas, tecas paralelas inseridas na mesma altura ou levemente
divergentes inseridas em alturas diferente, sem apêndices, os dorsais com anteras iguais às dos ventrais ou monotecas ou reduzidas
(estaminódios); pólen prolato a esferoidal, 3-colporado, reticulado; disco nectarífero cupular ou anular; estilete com estigma
bilobado subclavado a capitado; óvulos 2 por lóculo. Cápsula elipsoidal, oblonga ou ovalada, aguda ou curtamente rostrada,
cilíndrica ou comprimida paralelamente ao septo, paredes relativamente finas a membranáceas e septo rígido espessado. Sementes
4 ou menos por aborto, lenticulares, achatadas, com tricomas higroscópicos.

COMENTÁRIO

Lepidagathis is a pantropical genus with about 100 species. The species can be easily recognized by the combination of the follow
characters:
·         Zygomorphic calyx with five unequal segments: the lateral ones narrower, and very often shorter than the others, commonly
internal to the ventral and dorsal sepals which overlap them; the posterior (dorsal or upper sepal) is wider and generally
acrodromous or parallelodromous in the Neotropical species; and two anterior (ventral or lower) sepals generally fused to each
other to an extent greater than to the lateral sepals, each anterior segment can be equal or dimidiate forming a structure that seems
to be one segment. Calyces can be very conspicuous, large and colorful.
·         Corolla always bilabiate, the upper lip entire or shallowly bilobed, and the lower lip trilobate
·         Androecium with two or four fertile stamens, the anterior anthers always bithecous, the posterior, when present, mono- or
bithecous or reduced to staminodia.
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Other features that can help to identify Lepidagathis are the inflorescence that can be simple or compound thyrse or spikes.
Usually, the spikes are secundiflorus with two adjacent rows of sterile bracts and two adjacent rows of fertile bracts, and capsule
with relatively thin walls and thick septum, mostly with four seeds.

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Carrasco, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Compound or simple inflorescence with thyrse with dichasia of up to 5 flowers as basic unit ………………………….….L.
alopecuroides
1’. Compound or simple inflorescences with decussate or secundiflorous spike as basic unit 
          2. Spikes with decussate flowers 
                    3.  Erect unbranched or with few branches subshrub; androecia with four fertile stamens, one pair with bithecous
anthers and one pair with monothecous
                 anthers ..........................................................................................................................................................L. riedeliana
                    3’.  Branched subshrub the longer branches decumbent; androecia with two fertile stamens with bithecous anthers.
……………………………………………………L. kameyamana
           2’. Spikes with two rows of sterile bracts and two rows of fertile bracts the bracts, except the basal ones, are alternate
                     4. Young branches villous or tomentose, older ones glabrate. Leaves villous, tomentose or hirsute
                           5. Bract and sepal apex rounded to obtuse, shortly
mucronate……………………………..................................................................….L. wasshausenii
                           5’. Bract and sepal apex acute to acuminate, sometimes shortly mucronate 
                                    6. Calyx bluish-purple, posterior sepal 1.7 – 2.5 cm long, anterior sepals 1.2 – 1.7 cm
long.............................................................…L. cyanea
                                    6’. Calyx red, posterior sepal 2.7 – 3.5 cm long, anterior sepals 2.0 – 2.5 cm long.
…….............................................................………L. montana
                      4’. Young branches pubescent to glabrous, older ones glabrate, rarely villous. Leaves glabrous, puberulous or
sparsely 
                                      7. Erect subshrub, generally branched only at the base, with a short, woody underground shoot covered by
cataphylls, base of aerial stems also with
                                    cataphylls. Leaves sessile or subsessile, basically obovate. Cerrados and
grasslands………………………………………………………....................……L. sessilifolia
                                       7’. Herbs or subshrubs with decumbent base, rarely erect; commonly with roots borne at stem basal
nodes, or branched subshrubs to shrubs erect
                                      at the base  but with decumbent branches, cataphylls absent. Leaves subsessile or petiolate, basically ovate
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                                                8. Subshrubs with decumbent base, rarely erect; commonly with roots borne at basal stem nodes, 10
– 70 cm high. Calyx green, posterior and
                                                anterior sepals 1.1 – 1.5 cm length; corolla 1.0 – 2.0 cm long; thecae of the anterior stamens
different in size
                                                        9. Prominently anisophyllus, larger leaf of each pair c. 3 to 5 times longer than smaller
leaf….....................................……… L. paraensis
                                                        9’. Subtly anisophyllus, larger leaf of each pair c. 1.5 times longer than smaller leaf
                                                               10. Erect subshrub. Anterior sepals forming a cuneiform
segment…………...............................................………………….L. cuneiformis
                                                                10’. Subshrub decumbent at base, rarely erect. Anterior sepals forming an oblanceolate
segment…..................……………………L. nemoralis
                                               8’. Branched subshrub or shrub, base erect and decumbent branches, 0.4 – 2.0 m high. Calyx pink,
red or purplish-red, posterior sepal 
                                               1.5 – 3.2 cm long anterior sepals 1.1 – 2.6 cm long. Corolla 2.6 – 4.5 cm; thecae of the anterior
stamens equal in size    
                                                          11. Sterile bracts long-acuminate, acumen prominently curved, c. ¼ or
more the total bract length. Corolla densely villous (long hairs)….........…                                                           
  ......................................................................................................................................L. callistachys
                                                           11’. Sterile bracts acute or shortly acuminate, acumen straight or subtle curved, less than #
the bract total length. Corolla pubescent
                                                             (short hairs)
                                                                    12. Leaves pubescent, mainly on veins. Bracts lanceolate-falciform, apex
acute………............................................……L. floribunda
                                                                    12’. Leaves glabrous. Bracts lanceolate or linear-lanceolate, apex acuminate
                                                                            13. Sterile bract c. half the length of posterior sepal. Corolla purplish-red……….
…………........................................…….L. laxifolia
                                                                            13’. Sterile bract almost the same length of posterior sepal. Corolla
whit………………........................................…. L. meridionalis

BIBLIOGRAFIA

Kameyama, C. 2008. New species, nomenclatural changes and lectotypifications in Neotropical Lepidagathis Willd.
(Acanthaceae). Kew Bull. 63: 565–581
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Lepidagathis alopecuroidea (Vahl) R.Br.
ex Griseb.
Tem como sinônimo
homotípico Teliostachya alopecuroidea (Vahl) Nees
heterotípico Lepidagathis cataractae (Nees) Lindau ex Pulle
heterotípico Lepidagathis lanceolata (Nees) Wassh.
heterotípico Teliostachya cataractae Nees
heterotípico Teliostachya lanceolata  var.  crispa Nees
heterotípico Teliostachya lanceolata  Nees var.  lanceolata
heterotípico Teliostachya lanceolata Nees
heterotípico Teliostachya microcarpa Nees

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) base decumbente(s) ápice(s) ereto(s) sem catafilo(s). Folha: anisofilia ausente(s); folha(s) peciolada(s);
lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); lâmina(s) glabra(s)/esparsamente pubérula(s). Inflorescência: florescência tirso(s); bráctea(s)
estéril(eis) sem bráctea(s) estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) ápice(s) sem bráctea(s) estéril(eis); relação comprimento
bráctea(s) fértil(eis) com bractéola(s) bráctea(s) fértil(eis) mais longa que bractéola(s). Flor: cálice(s) verde; sépala(s)
dorsal(ais) unida(s) somente na(s) base e não dimidiado; sépala(s) dorsal(ais) não dimidiado; cor da corola branca com
mancha(s) lilás a(s) roxa; comprimento da corola 0.5 a(s) 0.6 cm; indumento externo(s) da corola glabra(s); androceu 2 pares
de estame(s) com todo(s) antera(s) biteca(s); teca(s) das antera(s) de mesmo tamanho; teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s)
em nível(eis) diferente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, M.A.S., 254, INPA

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Lepidagathis alopecuroidea (Vahl) R.Br. ex Griseb.
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Lepidagathis callistachys Kameyama
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) ereto(s) ramo(s) mais longo(s) decumbente(s) sem catafilo(s). Folha: anisofilia muito evidente(s) folha(s) maior
3 a(s) 5 vezes maior(es) que que a(s) folha(s) menor(es) do mesmo par; folha(s) peciolada(s); lâmina(s) lanceolada(s)/elíptica(s);
lâmina(s) pubescente(s). Inflorescência: florescência espiga(s) com 2 fileira(s) adjacente(s) flor(es) fértil(eis) e 2 fileira(s)
adjacente(s) de bráctea(s) estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) não dimidiado/lanceolado(s) falciforme(s); bráctea(s) estéril(eis)
ápice(s) longamente acuminado(s) cerca de 1 / 4 do comprimento total da bráctea(s); relação comprimento bráctea(s) fértil(eis)
com bractéola(s) bráctea(s) fértil(eis) mais longa que bractéola(s). Flor: cálice(s) vermelho; sépala(s) dorsal(ais) unida(s)
por metade do comprimento ou mais e dimidiado; sépala(s) dorsal(ais) dimidiado formando segmento(s) oblanceolado(s); cor
da corola vermelha; comprimento da corola cerca 3.2 cm; indumento externo(s) da corola glabra(s) metade inferior(es) e
hirsuta(s) na(s) no resto(s); androceu 1 par de estame(s) com antera(s) biteca(s) e 1 par de estame(s) com antera(s) monoteca(s);
teca(s) das antera(s) de mesmo tamanho; teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s) em nível(eis) diferente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Shrub 1.5 – 2.0 m tall, branched, stems quadrate to subterete, pubescent, glabrescent, distinctly anisophyllous, leaves petiolate,
blade ovate-elliptic to elliptic, apex acuminate, acumen obtuse to acute, base attenuate, margin crenate to subcrenate, pubescent,
denser on the veins, the largest leaf of each pair with petiole 1.0 – 2.0 cm long, blade 13.0 – 17.0 × 5.0 – 8.0 cm; the smallest one
with petiole 3 – 5 mm long, blade
5.0 – 8.0 × 2.7 – 3.3 cm, eucamptodromous to brochidodromous, leaves subtending the main inflorescence similar to the other
leaves. Heterotetic double or triple spike; first pair of bracts leaf-like, brochidodromous to actinodromous; sterile bracts 2.0 – 2.5
× 0.5 – 0.7 cm, lanceolate-falcate, apex acuminate, abaxial surface villous, glabrescent, adaxial surface glabrous, green; fertile
bract 1.8 – 2.1 × 0.4 – 0.6 cm, lanceolate, apex acuminate, pubescent, ciliate, red; bracteoles c. 1.4 × 0.1 cm, linear-lanceolate.
Calyx red, sepals pubescent, ciliate; anterior pair of sepals fused for half their length into an oblanceolate segment, 2.1 – 2.3
× 0.8 – 1.0 cm, apices acuminate; posterior sepal oblanceolate, c. 2.3 × 0.7 cm, apex acuminate, abaxial surface puberulous,
ciliate; lateral sepals linear-lanceolate c. 1.6 cm long; corolla red, c. 3.2 cm long, glabrous from the base to the middle of the tube
and hirsute elsewhere on exterior surface, tube c. 2 cm long, throat c. 1.1 cm long, upper lip emarginate, 0.9 cm long, lower lip
trilobate, 1.1 cm long, middle lobe c. 0.7 × 0.2 cm, lateral lobes c. 0.8 × 0.3 cm; fertile stamens 4, anterior pair bithecous, thecae
slightly superposed, posterior pair monothecous. Capsule not seen.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Krapovickas, A., 40186, CEN, K (K000534479), Typus
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Lepidagathis callistachys Kameyama

BIBLIOGRAFIA

kameyama, C. 2008. Kew Bull. 63(4): 565-581
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Lepidagathis cuneiformis Kameyama
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) base decumbente(s) ápice(s) ereto(s) sem catafilo(s). Folha: anisofilia pouco evidente(s) folha(s) maior até
1.5 vezes maior(es) que a(s) folha(s) menor(es); folha(s) peciolada(s); lâmina(s) lanceolada(s)/elíptica(s); lâmina(s) glabra(s).
Inflorescência: florescência espiga(s) com 2 fileira(s) adjacente(s) flor(es) fértil(eis) e 2 fileira(s) adjacente(s) de bráctea(s)
estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) dimidiado/obovada(s)/elíptica(s); bráctea(s) estéril(eis) ápice(s) obtuso(s)/agudo(s)/
curtamente acuminado(s) menos de 1 / 5 do comprimento total da bráctea(s); relação comprimento bráctea(s) fértil(eis) com
bractéola(s) bráctea(s) fértil(eis) mais longa que bractéola(s). Flor: cálice(s) verde; sépala(s) dorsal(ais) unida(s) por metade do
comprimento ou mais e dimidiado; sépala(s) dorsal(ais) dimidiado formando segmento(s) obtriangular(es); cor da corola branca
com mancha(s) lilás a(s) roxa; comprimento da corola cerca 1.6 cm; indumento externo(s) da corola glabra(s); androceu
1 par de estame(s) com antera(s) biteca(s) e 1 par de estame(s) com antera(s) monoteca(s); teca(s) das antera(s) de tamanho
diferente(s); teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s) em nível(eis) diferente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subshrub erect 30 – 40 cm tall, often not branched, young stems subterete, later terete, villous, glabrate. Subtly anisophyllus,
leaves petiolate, petiole 1.5 – 3.0 cm, villous, glabrate lanceolate to elliptic; largest leaves 10.7 – 16.5 × 3.5 – 5.0 cm, smallest
leaves 10.0 – 14.5 × 3.0 – 5.0 cm, apex acuminate, base attenuate, margin crenate to shallowly crenate, glabrous to sparsely
puberulous, eucamptodromous to brochidodromous;
pair of leaves subtending the main inflorescence eucamptodromous-brochidodromous, c. 0.8 × 0.2 cm, elliptic. Double-spike;
first pair of bracts like the others; sterile bracts dimidiate, obovate to elliptic, c. 1.1 × 0.4 cm, obtuse, acute to shortly acuminate,
ciliate, abaxial surface glabrous, adaxial surface pubescent; fertile bracts 1.0 × 0.4 cm, elliptic, apex acute, ciliate; bracteoles
linear, 5 × 1 mm, ciliate. Calyx light green, sepals ciliate; posterior sepal c. 1.4 × 0.9 cm, wide obovate, sometimes asymmetric,
apex acuminate; anterior sepals fused in the lower half forming a cuneiform segment c. 1.4 × 1.0 cm, apices acuminate; lateral
sepals linear, c. 0.8 cm long; corolla white with purple marks, c. 1.6 cm long, tube c. 0.9 cm long, throat c. 0.2 cm long, upper lip
c. 0.4 cm long, emarginate, lower lip c. 0.8 cm long, lateral lobes c. 0.4 × 0.2 cm, central lobe c. 0.3 × 0.3 cm wide; fertile stamens
4, anterior stamens bithecous, theca size slightly different, divergent, posterior stamens monothecous. Capsule not seen.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sant`Ana, S.C., 221, SPF

BIBLIOGRAFIA
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Kameyama, C. 2008. New species, nomenclatural changes and lectotypifications in Neotropical Lepidagathis Willd.
(Acanthaceae). Kew Bull. 63: 565-581.
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Lepidagathis cyanea (Leonard) Kameyama
Tem como sinônimo
basiônimo Lophostachys cyanea Leonard

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) rizoma(s) espessado(s) com catafilo(s) caule(s) aéreo anual ereto(s). Folha: anisofilia pouco evidente(s) folha(s)
maior até 1.5 vezes maior(es) que a(s) folha(s) menor(es); folha(s) séssil(eis) subséssil(eis); lâmina(s) oblonga(s)/obovada(s)/
elíptica(s); lâmina(s) vilosa(s). Inflorescência: florescência espiga(s) com 2 fileira(s) adjacente(s) flor(es) fértil(eis) e 2
fileira(s) adjacente(s) de bráctea(s) estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) dimidiado/lanceolada(s); bráctea(s) estéril(eis) ápice(s)
mucronado(s)/longamente acuminado(s) cerca de 1 / 4 do comprimento total da bráctea(s)/curtamente acuminado(s) menos de 1 /
5 do comprimento total da bráctea(s); relação comprimento bráctea(s) fértil(eis) com bractéola(s) mesmo comprimento. Flor:
cálice(s) roxo azulado; sépala(s) dorsal(ais) unida(s) por metade do comprimento ou mais e dimidiado; sépala(s) dorsal(ais)
dimidiado formando segmento(s) oblanceolado(s)/dimidiado formando segmento(s) espatulado(s); cor da corola roxa azulada;
comprimento da corola cerca 3.0 cm; indumento externo(s) da corola pubescente(s) com tricoma(s) curto(s); androceu 1 par
de estame(s) com antera(s) biteca(s) e 1 par de estame(s) com antera(s) monoteca(s); teca(s) das antera(s) de mesmo tamanho;
teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s) no mesmo nível(eis).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.P. Heringer, 1094, IBGE
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Lepidagathis floribunda (Pohl) Kameyama
Tem como sinônimo
basiônimo Lophostachys floribunda Pohl
heterotípico Lophostachys bradei Rizzini
heterotípico Lophostachys falcata Ness

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) ereto(s) ramo(s) mais longo(s) decumbente(s) sem catafilo(s). Folha: anisofilia muito evidente(s) folha(s) maior
3 a(s) 5 vezes maior(es) que que a(s) folha(s) menor(es) do mesmo par; folha(s) peciolada(s); lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s);
lâmina(s) pubescente(s). Inflorescência: florescência espiga(s) com 2 fileira(s) adjacente(s) flor(es) fértil(eis) e 2 fileira(s)
adjacente(s) de bráctea(s) estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) dimidiado/lanceolado(s) falciforme(s)/lanceolada(s); bráctea(s)
estéril(eis) ápice(s) agudo(s)/curtamente acuminado(s) menos de 1 / 5 do comprimento total da bráctea(s); relação comprimento
bráctea(s) fértil(eis) com bractéola(s) mesmo comprimento. Flor: cálice(s) vermelho; sépala(s) dorsal(ais) unida(s) somente
na(s) base e não dimidiado; sépala(s) dorsal(ais) dimidiado formando segmento(s) obovado(s)/dimidiado formando segmento(s)
elíptico(s); cor da corola vermelha; comprimento da corola 3.7 a(s) 5 cm; indumento externo(s) da corola pubescente(s) com
tricoma(s) curto(s); androceu 1 par de estame(s) com antera(s) biteca(s) e 1 par de estame(s) com antera(s) monoteca(s); teca(s)
das antera(s) de mesmo tamanho; teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s) no mesmo nível(eis).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Marcondes-Ferreira, W., 1122, SP

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Lepidagathis floribunda (Pohl) Kameyama
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Lepidagathis kameyamana Gnanasek. &
Arisdason
Tem como sinônimo
homotípico Lepidagathis diffusa (Nees) Lindau
heterotípico Teliostachya diffusa Nees

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) base decumbente(s) ápice(s) ereto(s) sem catafilo(s). Folha: anisofilia ausente(s); folha(s) peciolada(s);
lâmina(s) ovada(s)/lanceolada(s)/oblonga(s)/elíptica(s); lâmina(s) esparsamente pubérula(s). Inflorescência: florescência
espiga(s) decussada(s); bráctea(s) estéril(eis) sem bráctea(s) estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) ápice(s) sem bráctea(s)
estéril(eis); relação comprimento bráctea(s) fértil(eis) com bractéola(s) mesmo comprimento/bráctea(s) fértil(eis) mais curta
que bractéola(s). Flor: cálice(s) verde; sépala(s) dorsal(ais) unida(s) somente na(s) base e não dimidiado; sépala(s) dorsal(ais)
não dimidiado; cor da corola branca com mancha(s) lilás a(s) roxa; comprimento da corola 0.8 a(s) 0.9 cm; indumento
externo(s) da corola glabra(s); androceu 1 par de estame(s) com antera(s) biteca(s); teca(s) das antera(s) de mesmo tamanho;
teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s) no mesmo nível(eis).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Lepidagathis laxifolia (Nees) Kameyama
Tem como sinônimo
basiônimo Lophostachys laxifolia Nees
heterotípico Lophostachys patula Mart. ex Nees

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) ereto(s) ramo(s) mais longo(s) decumbente(s) sem catafilo(s). Folha: anisofilia muito evidente(s) folha(s) maior
3 a(s) 5 vezes maior(es) que que a(s) folha(s) menor(es) do mesmo par; folha(s) peciolada(s); lâmina(s) elíptica(s); lâmina(s)
glabra(s). Inflorescência: florescência espiga(s) com 2 fileira(s) adjacente(s) flor(es) fértil(eis) e 2 fileira(s) adjacente(s) de
bráctea(s) estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) lanceolada(s); bráctea(s) estéril(eis) ápice(s) agudo(s)/curtamente acuminado(s)
menos de 1 / 5 do comprimento total da bráctea(s); relação comprimento bráctea(s) fértil(eis) com bractéola(s) mesmo
comprimento. Flor: cálice(s) vináceo; sépala(s) dorsal(ais) unida(s) por metade do comprimento ou mais e dimidiado; sépala(s)
dorsal(ais) dimidiado formando segmento(s) oblanceolado(s); cor da corola vinácea; comprimento da corola cerca 4.5 cm;
indumento externo(s) da corola glabra(s); androceu 1 par de estame(s) com antera(s) biteca(s) e 1 par de estame(s) com
antera(s) monoteca(s); teca(s) das antera(s) de mesmo tamanho; teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s) no mesmo nível(eis).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.P. Heringer, 2242, SP
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Lepidagathis meridionalis Kameyama
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) base decumbente(s) ápice(s) ereto(s) sem catafilo(s). Folha: anisofilia muito evidente(s) folha(s) maior 3 a(s)
5 vezes maior(es) que que a(s) folha(s) menor(es) do mesmo par; folha(s) peciolada(s); lâmina(s) lanceolada(s)/oblonga(s)/
elíptica(s); lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: florescência espiga(s) com 2 fileira(s) adjacente(s) flor(es) fértil(eis) e 2 fileira(s)
adjacente(s) de bráctea(s) estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) lanceolada(s)/oblonga(s); bráctea(s) estéril(eis) ápice(s) agudo(s)/
curtamente acuminado(s) menos de 1 / 5 do comprimento total da bráctea(s); relação comprimento bráctea(s) fértil(eis) com
bractéola(s) bráctea(s) fértil(eis) mais curta que bractéola(s). Flor: cálice(s) branco esverdeado; sépala(s) dorsal(ais) unida(s)
por metade do comprimento ou mais e dimidiado; sépala(s) dorsal(ais) dimidiado formando segmento(s) oblongo(s); cor da
corola branca com mancha(s) lilás a(s) roxa; comprimento da corola cerca 2.6 cm; indumento externo(s) da corola tubo
glabro(s) lobo(s) hirsuto(s); androceu 1 par de estame(s) com antera(s) biteca(s) e 1 par de estame(s) com antera(s) monoteca(s);
teca(s) das antera(s) de mesmo tamanho; teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s) no mesmo nível(eis).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Sprawling shrub to subshrub 40 – 70 cm tall, muchbranched; stems subquadrangular to terete, glabrous with tufts of long hairs
at the nodes. Evidently anisophyllus, leaves petiolate, petiole 0.2 – 1.0 cm long, oblong-lanceolate, elliptic to oblong-elliptic,
largest leaves 11.0 – 18.0 × 3.7 – 5.5 cm, smaller leaves 6.0 –11.0 × 2.0 – 4.0 cm, margin crenate to subcrenate, apex acute to
shortly acuminate, base attenuate, glabrous, eucamptodromous-brochidodromous; leaves subtending the florescence c. 9 × 2 mm,
oblong-lanceolate, apex acuminate, brochidodromous. Spike or heterotetic double spike, first pair of bracts like others, sterile
bracts 1.2 – 1.7 × 0.2 – 0.4 cm, oblong-lanceolate, apex acute to acuminate, abaxial face pubescent, adaxial face pubescent at base
and glabrous in upper half; fertile bract 1.3 × 0.3 cm, puberulous both within and without, lanceolate, apex acuminate; bracteoles
1.8 × 0.4 cm, dimidiate, each segment being a mirror image of its pair, lanceolate, apex acuminate, both surfaces pubescent. Calyx
greenish white, sepals puberulous on both faces; ventral sepal 2.2 × 0.6 cm, oblong-lanceolate, apex acuminate; anterior sepals
fused in lower half, forming an oblong segment, apices acute, overlapping, 2.1 × 0.6 cm; lateral sepals 1.1 × 0.1 cm, linear; corolla
white, 2.6 cm long, tube c. 2.0 cm long, upper lip c. 0.5 cm long, shallowly emarginate, lower lip c. 0.8 cm long, lobes spathulate,
apex rounded, lateral lobes c. 0.4 cmlong, central lobe c. 0.3 cm long; corolla glabrous without, lobes hirsute; fertile stamens 4,
ncluded, the anterior with bithecous, equal, parallel thecae, the posterior monothecous. Capsule not seen.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Koczicki, C., 182, MBM, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Lepidagathis montana (Nees) Kameyama
Tem como sinônimo
basiônimo Lophostachys montana Nees
heterotípico Lophostachys villosa Pohl

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) ereto(s) ramo(s) mais longo(s) decumbente(s) sem catafilo(s). Folha: anisofilia muito evidente(s) folha(s)
maior 3 a(s) 5 vezes maior(es) que que a(s) folha(s) menor(es) do mesmo par/pouco evidente(s) folha(s) maior até 1.5 vezes
maior(es) que a(s) folha(s) menor(es); folha(s) séssil(eis) subséssil(eis); lâmina(s) obovada(s)/elíptica(s); lâmina(s) vilosa(s)/
tomentosa(s). Inflorescência: florescência espiga(s) com 2 fileira(s) adjacente(s) flor(es) fértil(eis) e 2 fileira(s) adjacente(s) de
bráctea(s) estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) lanceolada(s)/falcada(s); bráctea(s) estéril(eis) ápice(s) agudo(s)/mucronado(s)/
curtamente acuminado(s) menos de 1 / 5 do comprimento total da bráctea(s); relação comprimento bráctea(s) fértil(eis) com
bractéola(s) mesmo comprimento. Flor: cálice(s) rosado; sépala(s) dorsal(ais) unida(s) por metade do comprimento ou mais
e dimidiado; sépala(s) dorsal(ais) dimidiado formando segmento(s) obovado(s); cor da corola branca com mancha(s) lilás a(s)
roxa; comprimento da corola 3.5 a(s) 4.5 cm; indumento externo(s) da corola pubescente(s) com tricoma(s) curto(s); androceu
1 par de estame(s) com antera(s) biteca(s) e 1 par de estame(s) com antera(s) monoteca(s); teca(s) das antera(s) de mesmo
tamanho; teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s) no mesmo nível(eis).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Carrasco, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kameyama, C., 34, SPF

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Lepidagathis montana (Nees) Kameyama

Figura 2: Lepidagathis montana (Nees) Kameyama
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Lepidagathis nemoralis (Mart. ex Nees)
Kameyama
Tem como sinônimo
basiônimo Lophostachys nemoralis Mart.
heterotípico Lophostachys semiovata Nees

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) base decumbente(s) ápice(s) ereto(s) sem catafilo(s). Folha: anisofilia pouco evidente(s) folha(s) maior até
1.5 vezes maior(es) que a(s) folha(s) menor(es); folha(s) peciolada(s)/séssil(eis) subséssil(eis); lâmina(s) ovada(s)/oblonga(s)/
elíptica(s); lâmina(s) glabra(s)/esparsamente pubérula(s). Inflorescência: florescência espiga(s) com 2 fileira(s) adjacente(s)
flor(es) fértil(eis) e 2 fileira(s) adjacente(s) de bráctea(s) estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) dimidiado/oblonga(s)/ovada(s);
bráctea(s) estéril(eis) ápice(s) obtuso(s)/agudo(s)/mucronado(s)/curtamente acuminado(s) menos de 1 / 5 do comprimento total
da bráctea(s); relação comprimento bráctea(s) fértil(eis) com bractéola(s) bráctea(s) fértil(eis) mais curta que bractéola(s).
Flor: cálice(s) verde; sépala(s) dorsal(ais) unida(s) por metade do comprimento ou mais e dimidiado; sépala(s) dorsal(ais)
dimidiado formando segmento(s) obovado(s); cor da corola branca com mancha(s) lilás a(s) roxa; comprimento da corola cerca
2.0 cm; indumento externo(s) da corola glabra(s); androceu 1 par de estame(s) com antera(s) biteca(s) e 1 par de estame(s)
com antera(s) monoteca(s); teca(s) das antera(s) de mesmo tamanho; teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s) em nível(eis)
diferente(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Blanchet, 1441, P (P00719504), G, Typus
Rodrigues, I.A., 53, RB
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Lepidagathis paraensis Kameyama
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) base decumbente(s) ápice(s) ereto(s) sem catafilo(s). Folha: anisofilia muito evidente(s) folha(s) maior 3 a(s) 5
vezes maior(es) que que a(s) folha(s) menor(es) do mesmo par; folha(s) peciolada(s); lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); lâmina(s)
pubescente(s). Inflorescência: florescência espiga(s) com 2 fileira(s) adjacente(s) flor(es) fértil(eis) e 2 fileira(s) adjacente(s)
de bráctea(s) estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) lanceolada(s)/oblonga(s); bráctea(s) estéril(eis) ápice(s) obtuso(s)/agudo(s);
relação comprimento bráctea(s) fértil(eis) com bractéola(s) bráctea(s) fértil(eis) mais curta que bractéola(s). Flor: cálice(s)
verde; sépala(s) dorsal(ais) unida(s) por metade do comprimento ou mais e dimidiado; sépala(s) dorsal(ais) dimidiado formando
segmento(s) obovado(s)/dimidiado formando segmento(s) elíptico(s); cor da corola rosa; comprimento da corola cerca 1.0 cm;
indumento externo(s) da corola tubo glabro(s) lobo(s) hirsuto(s); androceu 1 par de estame(s) com antera(s) biteca(s) e 1 par de
estame(s) com antera(s) monoteca(s); teca(s) das antera(s) de mesmo tamanho; teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s) em
nível(eis) diferente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Decumbent herb up to c. 65 cm long, roots borne on some nodes, stems glabrate, young stems quadrangular and brownish,
terete, darker and  with swollen nodes when older, with green longitudinal lines. Prominently anisophyllous, leaves petiolate,
ovate, ovate-elliptic to elliptic, sometimes asymmetric; larger leaves with petiole c. 0.7 cm long, (5.5 –) 7.5 – 10.0 × 2.5 – 4.0
cm, smaller leaves with petiole c. 0.3 cm long,  1.5 – 2.0 × 0.9 – 1.1 cm, base attenuate, apex acute to acuminate, margin entire
to shallowly crenate, adaxial surface sparsely pubescent, abaxial surface pubescent especially on the veins, paler than adaxial
surface, eucamptodromousbrochidodromous. Heterotetic double or triple spike, often with 2nd order paraclades, rarely 3rd order;
leaf subtending the florescence oblong, ovate-oblong or sometimes obovate-oblong, apex acuminate to acute. 1st pair of bracts
leaf-like, brochidodromous with an intermediate size between the leaf subtending the florescence and the remaining sterile bracts;
sterile bract c. 1.0 × 0.5 cm, oblong-lanceolate, apex acute to obtuse, ciliate with long and thicker hairs,  abaxial surface pubescent
with long and narrow hairs, adaxial surface glabrous; fertile bract smaller than the bracteoles, c. 0.7 × 0.2 cm, oblong to oblong-
lanceolate, apex acute, ciliate with a tuft of long and thick hairs at the base of the adaxial face; bracteoles of the same pair distinct
from each other, the largest c. 1.0 × 0.3 cm, spathulate, apex obtuse, mucronate, the smallest oblong-lanceolate, c. 0.8 × 0.1 cm,
both ciliate, abaxial surface pubescent, adaxial surface glabrous. Calyx green, posterior sepal 1.2 × 0.8 cm, elliptic to obovate,
apex acute, ciliate on the upper portion, abaxial surface pubescent, adaxial surface glabrous; anterior sepals united in the lower
half forming an asymmetrical segment c. 1.2 × 0.7 cm, elliptic to obovate, apex obtuse to acute, mucronate or muticous, ciliate
on the upper part, abaxial surface pubescent, adaxial surface glabrous; lateral sepals linear, c. 0.9 cm long, ciliate; corolla pink,
c. 1.0 cm long, tube c. 0.6 cm long, lower lip c. 0.4 cm long, lobes c. 0.3 cm long, rounded, upper lip c. 0.3 cm long, emarginate;
fertile stamens 4, anterior stamens bithecous, thecae equal, inserted at different heights on the connective, posterior stamens
monothecous with an appendix on the connective. Capsule not seen.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Strudwick, J.J., 3803, MG
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Lepidagathis riedeliana Nees
Tem como sinônimo
heterotípico Acanthura mattogrossensis Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) ereto(s) pouco ou não ramificado(s). Folha: anisofilia ausente(s); folha(s) séssil(eis) subséssil(eis); lâmina(s)
linear(es); lâmina(s) glabra(s). Inflorescência: florescência espiga(s) decussada(s); bráctea(s) estéril(eis) sem bráctea(s)
estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) ápice(s) sem bráctea(s) estéril(eis); relação comprimento bráctea(s) fértil(eis) com
bractéola(s) mesmo comprimento. Flor: cálice(s) verde; sépala(s) dorsal(ais) unida(s) somente na(s) base e não dimidiado;
sépala(s) dorsal(ais) não dimidiado; cor da corola branca com mancha(s) lilás a(s) roxa; comprimento da corola 0.5 a(s) 0.6
cm; indumento externo(s) da corola pubescente(s) com tricoma(s) curto(s); androceu 1 par de estame(s) com antera(s) biteca(s)
e 1 par de estame(s) com antera(s) monoteca(s); teca(s) das antera(s) de mesmo tamanho; teca(s) das antera(s) biteca(s)
inserida(s) no mesmo nível(eis).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 1122, NY, LE
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Lepidagathis sessilifolia (Pohl) Kameyama
ex Wassh. & J.R.I.Wood
Tem como sinônimo
basiônimo Lophostachys sessilifolia Pohl
heterotípico Lophostachys pubiflora Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) rizoma(s) espessado(s) com catafilo(s) caule(s) aéreo anual ereto(s). Folha: anisofilia pouco evidente(s)
folha(s) maior até 1.5 vezes maior(es) que a(s) folha(s) menor(es); folha(s) séssil(eis) subséssil(eis); lâmina(s) oblonga(s)/
obovada(s)/elíptica(s); lâmina(s) glabra(s)/pubescente(s). Inflorescência: florescência espiga(s) com 2 fileira(s) adjacente(s)
flor(es) fértil(eis) e 2 fileira(s) adjacente(s) de bráctea(s) estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) não dimidiado/elíptica(s)/oblonga(s);
bráctea(s) estéril(eis) ápice(s) mucronado(s)/curtamente acuminado(s) menos de 1 / 5 do comprimento total da bráctea(s);
relação comprimento bráctea(s) fértil(eis) com bractéola(s) bráctea(s) fértil(eis) mais curta que bractéola(s). Flor: cálice(s)
vermelho; sépala(s) dorsal(ais) unida(s) por metade do comprimento ou mais e dimidiado; sépala(s) dorsal(ais) dimidiado
formando segmento(s) obovado(s); cor da corola branca; comprimento da corola cerca 3.0 cm; indumento externo(s) da
corola viloso(s) com tricoma(s) longo(s); androceu 1 par de estame(s) com antera(s) biteca(s) e 1 par de estame(s) com antera(s)
monoteca(s); teca(s) das antera(s) de mesmo tamanho; teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s) no mesmo nível(eis).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Lima, J.P.S., 204, RB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Lepidagathis sessilifolia (Pohl) Kameyama ex Wassh. & J.R.I.Wood
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Lepidagathis wasshausenii Kameyama
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) rizoma(s) espessado(s) com catafilo(s) caule(s) aéreo anual ereto(s). Folha: anisofilia pouco evidente(s) folha(s)
maior até 1.5 vezes maior(es) que a(s) folha(s) menor(es); folha(s) séssil(eis) subséssil(eis); lâmina(s) elíptica(s); lâmina(s)
pubescente(s)/hirsuta(s). Inflorescência: florescência espiga(s) com 2 fileira(s) adjacente(s) flor(es) fértil(eis) e 2 fileira(s)
adjacente(s) de bráctea(s) estéril(eis); bráctea(s) estéril(eis) lanceolada(s)/oblonga(s); bráctea(s) estéril(eis) ápice(s) obtuso(s)/
arredondado(s)/mucronado(s); relação comprimento bráctea(s) fértil(eis) com bractéola(s) bráctea(s) fértil(eis) mais curta que
bractéola(s). Flor: cálice(s) rosado; sépala(s) dorsal(ais) unida(s) por metade do comprimento ou mais e dimidiado; sépala(s)
dorsal(ais) dimidiado formando segmento(s) oblanceolado(s)/dimidiado formando segmento(s) oblongo(s); cor da corola branca
com mancha(s) lilás a(s) roxa; comprimento da corola cerca 3.0 cm; indumento externo(s) da corola hirsuto(s); androceu
1 par de estame(s) com antera(s) biteca(s) e 1 par de estame(s) com antera(s) monoteca(s); teca(s) das antera(s) de mesmo
tamanho; teca(s) das antera(s) biteca(s) inserida(s) no mesmo nível(eis).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subshrub 0.6 – 1.0 m tall, erect, branched only at the base; woody and short underground shoot with many fasciculated roots;
stem subterete, villous, glabrate in the lower part, base covered by cataphylls c. 0.6 × 0.4 cm, hirsute, hairs whitish. Leaves subtly
anisophyllous, sessile, elliptic to oblanceolate, the largest 9.0 – 13.0 × 3.0 – 4.0 cm, the smallest 9.0 – 11.5 × 3.0 – 3.5 cm, apex
acute to obtuse, base attenuate, margin crenate, pubescent to hirsute, eucamptodromous-brochidodromous; leaves subtending
the florescence 1.5 – 2.0 × c. 0.7 cm, acrodromous, lanceolate, apex acute to obtuse, mucronate, base truncate. Spike or double
spike, first sterile bract similar to the other sterile bracts and to the first fertile bract, 1.5 – 1.7 × 0.9 – 1.1 cm, oblong to lanceolate,
apex obtuse to rounded, mucronate, acrodromous, green, chartaceous, pubescent to tomentose; other fertile bracts c. 1.5 × 0.8
cm, oblong-lanceolate, apex obtuse to rounded, mucronate, pubescent to tomentose; bracteoles navicular, c. 1.8 × 0.4 cm, apex
obtuse, mucronate, hirsute; calyx pink, sepals pubescent to tomentose, posterior sepal c. 2.4 × 1.2 cm, elliptic, apex obtuse to
rounded, concave, dorsal sepals fused c. # of their length forming an oblong-oblanceolate segment, c. 2.2 × 1.2 cm, apices obtuse
to rounded, mucronate, lateral sepals subulate, c. 1.5 cm long; corolla white with lilac veins, c. 3.1 cm
long, tube c. 2.1 cm long, lips c. ¼ of total length, c. 0.9 cm long, upper lip emarginate, lower lip trilobate, lobes c. 0.5 cm long,
apices rounded, hirsute outside; androecium with 4 fertile stamens, anterior stamens bithecous, thecae equal in size inserted at the
same level on the connective, posterior stamens monothecous. Capsule not seen.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO
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G. Hatschbach, 36031, MBM
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Megaskepasma Lindau
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Megaskepasma, Megaskepasma erythrochlamys.

COMO CITAR

Braz, D.M., Chagas, E.C.O., Fernandes, U.G., Costa-Lima, J.L., Zanatta, M.R.V., Kameyama, C., Côrtes, A.L.A., Indriunas, A.,
Silva, F.A., Monteiro, F.K.S., Azevedo, I.H.F., Zuntini, A.R., Rodrigues, M.C., Paglia, I., Souza, V.C., Pioner, N.C., Melo, J.I.M.,
Gil, A.S.B., Ezcurra, C., Pessoa, C.S., Hirao, Y.V., Fernando, E.M.P. Acanthaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB608911.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, São Paulo)
Sul (Paraná)
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Megaskepasma erythrochlamys Lindau
Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Barreto, K.D. et al., 890, ESA (ESA024161), São Paulo
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Mendoncia Vell. ex Vand.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mendoncia, Mendoncia aspera, Mendoncia bahiensis, Mendoncia
blanchetiana, Mendoncia cordata, Mendoncia glabra, Mendoncia hoffmannseggiana, Mendoncia hymenophyllacea, Mendoncia
lasiophyta, Mendoncia mollis, Mendoncia multiflora, Mendoncia pedunculata, Mendoncia pilosa, Mendoncia puberula,
Mendoncia rizziniana, Mendoncia rotundifolia, Mendoncia sprucei, Mendoncia tomentosa, Mendoncia velloziana.

COMO CITAR

Silva, F.A. 2020. Mendoncia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4178.

Tem como sinônimo
heterotípico Afromendoncia Gilg ex Lindau
heterotípico Engelia H. Karst. ex Nees
heterotípico Lirayea Pierre
heterotípico Monachochlamys Baker

DESCRIÇÃO

Trepadeiras e lianas volúveis. Ramos cilíndricos a quadrangulares. Folhas simples, opostas, cistólitos ausentes, pecioladas;
lâminas elípticas, elíptica-ovadas, lanceoladas, oblanceoladas, oblongo-lanceoladas, orbiculares, ovada-lanceoladas, ovadas
ou oblongas, ápice agudo ou acuminado, com ou sem múcron, base aguda, atenuada, arredondada, cordada ou obtusa; Flores
solitárias ou flores agrupadas nas axilas das folhas (1–10); bractéolas 2, elípticas, lanceolada-lineares, lanceoladas, lineares,
oblongas, obovadas, ovada-lanceoladas, ovadas ou subfalcadas, membranáceas, coriáceas ou subcoriáceas, ápice acuminado,
agudo, aristado, atenuado, cuspidado ou mucronado, tricomas tectores ou glandulares, base arredondada, obtusa ou truncada;
cálice persistente, 5-laciniado, denteado ou inteiro; corola alva, alva com estrias lilás na fauce, alva com máculas lilás ou
vermelhas na fauce, creme, creme com máculas vermelhas na fauce ou vermelha, infundibuliforme ou tubulosa, lobos elípticos,
oblongos, orbiculares ou suborbiculares; estames 4, didínamos, inclusos, anteras bitecas, poricidas, presença de 1 estaminódio;
ovário unilocular por aborto de um carpelo, presença de 2 óvulos, estilete com estigma bilobado, lobos iguais ou não. Fruto
drupa, elíptico ou oblongo. Sementes 1, esféricas.

COMENTÁRIO

Gênero descrito por Vandelli em 1788, reconhecido na subfamília Thunbergioideae Kostel, com espécies distribuídas nas regiões
tropicais do Velho e do Novo Mundo. Na região neotropical Mendoncia está distribuído do sudeste do México até a Bolívia e
Brasil, habitando principalmente a Amazônia.
Revisão taxonômica em andamento.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional
Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
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Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave de identificação das espécies de Mendoncia ocorrentes no Brasil
1. Bractéolas membranáceas..................................................................................2
1’ Bractéolas subcoriáceas ou coriáceas.........................................................................11
2. Ramos quadrangulares ou subquadrangulares...................................................................3
2’. Ramos cilíndricos ou subcilíndricos......................................................................... 5
3. Ramos hirsutos; base da lâmina foliar cordada; cálice pubérulo; drupa oblonga, pubérula..................Mendoncia cordata
3’. Ramos glabrescentes ou glabros; base da lâmina foliar aguda ou obtusa; cálice glabro; drupa elíptica, glabra................4
4. Pecíolos, lâminas foliares, pedicelos e bractéolas glabras; estigma com lobos iguais.......................Mendoncia glabra
4’. Pecíolos, lâminas foliares, pedicelos e bractéolas hirsutas; estigma com lobos desiguais..........Mendoncia hymenophyllacea
5. Pecíolos hirsutos; lâminas foliares hirsutas em ambas as faces......................................................6
5’. Pecíolos pubescentes ou estrigosos; lâminas foliares glabrescentes ou pubescentes na face adaxial e pubescentes ou estrigosas
na
face abaxial................................................................................................8
6. Cálice 5-laciniado, piloso..................................................................Mendoncia rizziniana
6’. Cálice inteiro não laciniado, glabro...........................................................................7
7. Bractéolas lineares a subfalcadas; corola predominantemente vermelha; drupa oblonga, pubescente...........Mendoncia pilosa
7’. Bractéolas ovadas a oblongas; corola alva com máculas lilás na fauce do tubo; drupa elíptica, glabra.......Mendoncia puberula
8. Bractéolas hirsutas de tricomas tectores eretos; cálice pubérulo; corola alva com estrias lilás na fauce do tubo.................
.........................................................................................Mendoncia bahiensis
8’. Bractéolas estrigosas ou pubescentes de tricomas tectores adpressos; cálice glabro; corola predominantemente vermelha.......9
9. Ramos jovens e pecíolos estrigosos; bractéolas lineares a subfalcadas, estrigosas.................Mendoncia hoffmannseggiana
9’. Ramos jovens e pecíolos pubescentes; bractéolas ovadas a ovada-lanceoladas, pubescentes..............................10
10. Pecíolos e pedicelos com tricomas eretos; lâminas foliares abaxialmente estrigosas de base obtusa, drupa glabra..............
.........................................................................................Mendoncia velloziana
10’. Pecíolos e pedicelos com tricomas adpressos; lâminas foliares abaxialmente pubescentes de base arredondada, drupa
pubescente
ou pubérula................................................................................................11
11. Lâminas foliares de ápice agudo, sem múcron; pedicelos pubescentes; lobos da corola oblongos; ovário pubescente com
tricomas
tectores adpressos; drupa oblonga, pubescente.......................................................Mendoncia aspera
11’. Lâminas foliares de ápice acuminado, com múcron de ca. 1,5 mm compr.; pedicelos pubérulos; lobos da corola elípticos;
ovário
pubérulo com tricomas glandulares eretos; drupa elíptica, pubérula.......................................Mendoncia sprucei
12. Ramos tomentosos; cálice 5-laciniano........................................................Mendoncia tomentosa
12’. Ramos glabrescentes, lanosos, pubescentes ou hirsutos; cálice inteiro ou denteado, nunca laciniado.......................13
13. Corola predominantemente vermelha.
13’. Corola predominantemente alva ou alva com máculas lilás ou vermelhas na fauce do tubo..............................14
14. Ramos subquadrangulares, lanosos; lâminas foliares orbiculares, estrigosas na face abaxial; ovário glabro...Mendoncia
lasiophyta
14’. Ramos cilíndricos, glabrescentes a pubescentes; lâminas foliares ovada-lanceoladas a elípticas, seríceas na face abaxial;
ovário
pubérulo..................................................................................Mendoncia rotundifolia
15. Pecíolo glabro; lâminas foliares glabras em ambas as faces; bractéolas oblongas com base arredondada...Mendoncia
pedunculata
15’. Pecíolo seríceo, hirsuto ou pubescente; lâminas foliares pubescentes ou estrigosas na face abaxial; bractéolas lanceolada-
lineares,
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elípticas ou obovadas com base obtusa...........................................................................16
16. Flores de 5-10 em cada axila foliar; lâminas foliares glabras na face adaxial, estrigosas na face abaxial; cálice denteado,
glabro...
..........................................................................................Mendoncia multiflora
16’. Flores de 1-5 em cada axila foliar; lâminas foliares pubescentes em ambas as faces; cálice inteiro, pubérulo ou
pubescente.....17
17. Corola predominantemente alva; pecíolos seríceos com tricomas tectores adpressos; ápice da lâmina foliar com múcron de ca.
2 mm
compr.; bractéolas lanceolada-lineares; ovário pubérulo com tricomas glandulares; drupa oblonga, glabra....Mendoncia
blanchetiana
17’. Corola alva com máculas lilás na fauce do tubo; pecíolos densamente hirsutos com tricomas tectores eretos; ápice da lâmina
foliar
sem múcron; bractéolas elípticas; ovário tomentoso com tricomas tectores; drupa elíptica, pilosa................. Mendoncia mollis

BIBLIOGRAFIA

Nees Von Esenbeck, C. G. Acanthaceae. In: K. F. P. von Martius; A. G. Eichler (Eds.). Flora Brasiliensis. Berlin. v. 9, 164 p.
1847a.
Nees Von Essenbeck, C. G. Acanthaceae. In: A. P. De Candole (Eds.). Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis.
Treuttel & Würz. Paris: The New York Botanical Garden. v. 11, p. 46-519. 1847b.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
Turrill, W. B. A revision of the genus Mendoncia. Bull. Misc. Inform. Kew. 1919(10): 407-425. 1919.
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Mendoncia aspera Ruiz & Pav.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mendoncia aspera, .

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) cilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) pubescente(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores
adpresso(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) elíptica(s) oblonga(s) a(s) oval(ais); ápice(s) das lâmina(s) agudo(s); base das
lâmina(s) arredondada(s); indumento da face(s) adaxial glabrescente(s); indumento da face(s) abaxial pubescente(s).
Inflorescência: em cada axila(s) foliar(es) 1 a(s) 4 flor(es). Flor: bractéola(s) lanceolada(s) a(s) oblonga(s); consistência das
bractéola(s) membranácea(s); ápice(s) das bractéola(s) mucronado(s); base das bractéola(s) arredondada(s); indumento das
bractéola(s) pubescente(s); cálice(s) inteiro; indumento do cálice(s) glabro(s); cor da corola vermelha; indumento do ovário(s)
pubescente(s). Fruto: forma oblongo(s); indumento do fruto(s) pubescente(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A. Cid Ferreira, 4520, K,  (K001032294), Rondônia
W. Milliken, 2405, K,  (K001032296), Roraima
Carreira, L.M.M., 722, MG (MG090025), Mato Grosso
A.R.S. de Oliveira, 248, NY,  (NY00702960), Acre
G.T. Prance, 29538, MO (MO1586413), Amazonas
A. Kappler, 1504, P (P04523777), Pará

BIBLIOGRAFIA

Ruiz, H.; Pavón, J. Systema vegetabilium florae Peruvianae et Chilensis. Madri, 1798. p. 158.
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Mendoncia bahiensis Profice
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) subcilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) pubescente(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores
adpresso(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) elíptica(s) a(s) oval-lanceolada(s); ápice(s) das lâmina(s) acuminado(s); base
das lâmina(s) obtusa(s); indumento da face(s) adaxial glabrescente(s); indumento da face(s) abaxial pubescente(s).
Inflorescência: em cada axila(s) foliar(es) 2 a(s) 4 flor(es). Flor: bractéola(s) lanceada(s); consistência das bractéola(s)
membranácea(s); ápice(s) das bractéola(s) agudo(s); base das bractéola(s) truncada(s); indumento das bractéola(s) hirsuta(s);
cálice(s) inteiro; indumento do cálice(s) pubérulo(s); cor da corola branca com mácula lilás na(s) fauce do tubo; indumento do
ovário(s) pubérulo(s). Fruto: forma elíptico(s); indumento do fruto(s) glabro(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. A. M. Silva, 1537, RB, 329440,  (RB00036192), Bahia
A.M. Amorim, 1216, CEPEC, NY,  (NY00688193), RB, 303092,  (RB00533895), Bahia, Typus
J.L. Hage, 793, CEPEC, 00023433, Bahia, Typus
A. Eupunino, 201, CEPEC, 00008388, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Profice, S. R. Two new species of Mendoncia (Acanthaceae) from Bahia, Brittonia 49(1): 67-70. 1997.
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Mendoncia blanchetiana Profice
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) cilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) densamente pubescente(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s)
tectores adpresso(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) elíptica(s) a(s) oblanceolada(s); ápice(s) das lâmina(s) acuminado(s);
base das lâmina(s) aguda(s); indumento da face(s) adaxial pubescente(s); indumento da face(s) abaxial pubescente(s).
Inflorescência: em cada axila(s) foliar(es) 2 a(s) 4 flor(es). Flor: bractéola(s) lanceolada(s) linear(es); consistência das
bractéola(s) subcoriácea(s); ápice(s) das bractéola(s) mucronado(s); base das bractéola(s) obtusa(s); indumento das
bractéola(s) densamente pubescente(s); cálice(s) inteiro; indumento do cálice(s) pubérulo(s); cor da corola branca; indumento
do ovário(s) pubérulo(s). Fruto: forma oblongo(s); indumento do fruto(s) glabro(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.S. Pinheiro, 1212, RB, 151893,  (RB00533896), CEPEC, Bahia, Typus
J. Blanchet, 1918, US,  (US01049991), Bahia, Typus
R.L. Fróes, 24835, RB, 76699,  (RB00036182), Maranhão

BIBLIOGRAFIA

Profice, S. R. Two new species of Mendoncia (Acanthaceae) from Bahia, Brittonia 49(1): 69-70. 1997.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia cordata Leonard
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) quadrangular(es); indumento dos ramo(s) jovem(ns) densamente hirsuto(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s)
tectores ereto(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) elíptica(s) ovada(s); ápice(s) das lâmina(s) acuminado(s); base das lâmina(s)
cordada(s); indumento da face(s) adaxial hirsuta(s); indumento da face(s) abaxial hirsuta(s). Inflorescência: em cada axila(s)
foliar(es) 1 a(s) 4 flor(es). Flor: bractéola(s) ovada(s); consistência das bractéola(s) membranácea(s); ápice(s) das bractéola(s)
aristado(s); base das bractéola(s) arredondada(s); indumento das bractéola(s) hirsuta(s); cálice(s) inteiro; indumento do
cálice(s) pubérulo(s); cor da corola desconhecida(s); indumento do ovário(s) desconhecido(s). Fruto: forma oblongo(s);
indumento do fruto(s) pubérulo(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Lleras, P17069, MG (MG047008), INPA, 40262, Amazonas
J. Cuatrecasas, 15216, P, 7054 (P00639617), Typus

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. The Acanthaceae of Colombia, I. Contr. U.S. Natl. Herb. 31: 16-18. 1951.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia glabra Poepp. & Endl.
Tem como sinônimo
heterotípico Mendoncia glaberrima Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) sub quadrangular(es); indumento dos ramo(s) jovem(ns) glabro(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) ausente(s).
Folha: lâmina(s) peciolada(s) elíptica(s) ovada(s); ápice(s) das lâmina(s) acuminado(s); base das lâmina(s) obtusa(s);
indumento da face(s) adaxial glabra(s); indumento da face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: em cada axila(s) foliar(es)
1 a(s) 3 flor(es). Flor: bractéola(s) ovada(s); consistência das bractéola(s) membranácea(s); ápice(s) das bractéola(s)
mucronado(s); base das bractéola(s) truncada(s); indumento das bractéola(s) glabra(s); cálice(s) inteiro; indumento do
cálice(s) glabro(s); cor da corola creme; indumento do ovário(s) glabro(s). Fruto: forma elíptico(s); indumento do fruto(s)
glabro(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

Saint-Hilaire, B1/1072, P (P03610131), Minas Gerais
D. Daly, 7317, NY,  (NY00709685), Acre
J.A. da Silva, 58, MG (MG092431), Rondônia
G. Pereira-Silva, 8763, CEN (CEN00059107), Pará
J. L. Hage, 1065, RB, 361361,  (RB00035962), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Mendoncia glabra Poepp. & Endl.

Figura 2: Mendoncia glabra Poepp. & Endl.

BIBLIOGRAFIA

Poeppig, E.; Endlicher, S. Mendozia. In: Nova Genera ac Species Plantarum. Monachii: quas in Regno Chilensi Peruviano et in
Terra Amazonica. Leipzig, Typ. Car. Wolf. 3: 10. 1845.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia hoffmannseggiana Nees
Tem como sinônimo
heterotípico Mendoncia ceciliae Rizzini
heterotípico Mendoncia schomburgkiana Nees

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) subcilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) estrigoso(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores
adpresso(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) elíptica(s); ápice(s) das lâmina(s) atenuado(s); base das lâmina(s) obtusa(s);
indumento da face(s) adaxial glabrescente(s); indumento da face(s) abaxial pubescente(s). Inflorescência: em cada axila(s)
foliar(es) 1 a(s) 2 flor(es). Flor: bractéola(s) linear(es) a(s) sub falcada(s); consistência das bractéola(s) membranácea(s);
ápice(s) das bractéola(s) agudo(s); base das bractéola(s) obtusa(s); indumento das bractéola(s) estrigosa(s); cálice(s) inteiro;
indumento do cálice(s) glabro(s); cor da corola vermelha; indumento do ovário(s) pubérulo(s). Fruto: forma oblongo(s);
indumento do fruto(s) pubérulo(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Dick, 99, K (K001106933), Amazonas
D. Daly, 4045, MO (MO1586570), Amapá
M. Silveira, 3848, NY,  (NY01487369), Acre
P.B. Cavalcante, 2927, MG (MG045500), Pará
J. Jangoux, 551, NY,  (NY00930594), Maranhão
G.T. Prance, 9345, K (K001106949), Roraima

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

438

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/1/48/73/69/ny_01487369.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/93/5/94/ny_00930594.dzi


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Mendoncia hoffmannseggiana Nees

Figura 2: Mendoncia hoffmannseggiana Nees

Figura 3: Mendoncia hoffmannseggiana Nees

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Nees Von Esenbeck, C. G. Acanthaceae. In: K. F. P. von Martius; A. G. Eichler (Eds.). Flora Brasiliensis. Berlin. v. 9, 164 p.
1847.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
Turrill, W. B. A revision of the genus Mendoncia. Bull. Misc. Inform. Kew. 1919(10): 407-425. 1919.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia hymenophyllacea Rizzini
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) sub quadrangular(es); indumento dos ramo(s) jovem(ns) hirsuto(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores
ereto(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) elíptica(s) a(s) oval-lanceolada(s); ápice(s) das lâmina(s) acuminado(s); base das
lâmina(s) aguda(s); indumento da face(s) adaxial hirsuta(s); indumento da face(s) abaxial hirsuta(s). Inflorescência: em
cada axila(s) foliar(es) 1 a(s) 4 flor(es). Flor: bractéola(s) oblonga(s); consistência das bractéola(s) membranácea(s); ápice(s)
das bractéola(s) mucronado(s); base das bractéola(s) truncada(s); indumento das bractéola(s) hirsuta(s); cálice(s) inteiro;
indumento do cálice(s) glabro(s); cor da corola creme com mácula vermelha na(s) fauce do tubo; indumento do ovário(s)
glabro(s). Fruto: forma elíptico(s); indumento do fruto(s) glabro(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Maranhão, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Ceará, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Kuhlmann, 1163, RB, 22804,  (RB00576499), RB, 22804,  (RB00533899), NY,  (NY01546571), MG (MG195568),
Amazonas, Typus
J.G. Kuhlmann, s.n., RB, 22805,  (RB00576501), RB, 22805,  (RB00576500), RB, 22805,  (RB00533900), Amazonas,
Typus
A. Ducke, 1566, RB, 51010,  (RB00036199), Tocantins
Terra-Araújo, M.H., 674, RB, 51010,  (RB00654818), Acre
Ferreira, 37, MG (MG154850), Maranhão
Henicka, GS, 281, SPF,  (SPF00192946), Mato Grosso
Suemitsu, C., 888, HSTM, 51010 (HSTM002320), Pará
A. Ducke, s.n., MG, 51010 (MG004837), Amapá
M.F. Simon, 1145, CEN (CEN00080547), Rondônia
J. Lima, 777, K,  (K001032278), Roraima
Ribeiro, A.H., 55, UFRN,  (UFRN00002929), Rio Grande do Norte

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/ufrn/ufrn/0/0/29/29/ufrn00002929.dzi


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Mendoncia hymenophyllacea Rizzini

Figura 2: Mendoncia hymenophyllacea Rizzini

Figura 3: Mendoncia hymenophyllacea Rizzini
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Mendoncia hymenophyllacea Rizzini

BIBLIOGRAFIA

Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
Rizzini, C. T. Estudos sobre as Acanthaceae. Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro, Bot. 8: 28. 1947.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia lasiophyta Leonard
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) sub quadrangular(es); indumento dos ramo(s) jovem(ns) lanoso(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores
adpresso(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) orbicular(es); ápice(s) das lâmina(s) agudo(s); base das lâmina(s) arredondada(s);
indumento da face(s) adaxial glabrescente(s); indumento da face(s) abaxial estrigosa(s). Inflorescência: em cada axila(s)
foliar(es) 1 a(s) 4 flor(es). Flor: bractéola(s) lanceada(s); consistência das bractéola(s) subcoriácea(s); ápice(s) das
bractéola(s) agudo(s); base das bractéola(s) obtusa(s); indumento das bractéola(s) densamente tomentosa(s); cálice(s)
denteado(s); indumento do cálice(s) glabro(s); cor da corola vermelha; indumento do ovário(s) glabro(s). Fruto: forma
oblongo(s); indumento do fruto(s) esparsamente pubérulo(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 1852, RB, 60215,  (RB00533901), MG, 60215 (MG019112), RB, 60215,  (RB00533933), K, 60215
(K001106934), Amazonas, Typus
D. Daly, 7434, NY,  (NY00709769), Acre
J.G. Kullhlmann, 1259, RB, 22801,  (RB00036209), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. Plantae Autro-amaricanae: Acanthaceae. In: Schultes,  R. E. (Eds.).  Bot. Mus. Leafl. 16(4): 92-94, pl. 15. 1953.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.

444

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/53/39/1/00533901.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/53/39/33/00533933.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-297.1-00/70/97/69/ny_v-297.1-00709769.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/3/62/9/00036209.dzi


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia mollis Lindau
Tem como sinônimo
heterotípico Mendoncia mello-barretoana Steyerm.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) cilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) densamente hirsuto(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores
ereto(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) ovada(s) a(s) oblongo(s) lanceolada(s); ápice(s) das lâmina(s) acuminado(s); base das
lâmina(s) obtusa(s); indumento da face(s) adaxial pubescente(s); indumento da face(s) abaxial densamente pubescente(s).
Inflorescência: em cada axila(s) foliar(es) 1 a(s) 2 flor(es). Flor: bractéola(s) elíptica(s); consistência das bractéola(s)
subcoriácea(s); ápice(s) das bractéola(s) mucronado(s); base das bractéola(s) obtusa(s); indumento das bractéola(s)
densamente pubescente(s); cálice(s) inteiro; indumento do cálice(s) pubescente(s); cor da corola branca com mácula lilás na(s)
fauce do tubo; indumento do ovário(s) tomentoso(s). Fruto: forma elíptico(s); indumento do fruto(s) piloso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.M. Magalhães, 76, RB,  (RB00655237), Minas Gerais
W. Ganev, 2877, K (K001106937), Bahia
A.F.M. Glaziou, 16292, P (P00639616), Minas Gerais, Typus
E.P. Heringer, 325, IBGE,  (IBGE00006867), Distrito Federal

BIBLIOGRAFIA

Lindau, G. Acanthaceae in: Urban, I. (Eds). Plantae novae americanae imprimis Glaziovianae. II. Bot. Leipzig, Jahrb. Syst. 60: 44.
1898.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia multiflora Poepp. & Endl.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) cilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) pubescente(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores
adpresso(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) elíptica(s) a(s) lanceada(s); ápice(s) das lâmina(s) acuminado(s); base das lâmina(s)
obtusa(s); indumento da face(s) adaxial glabra(s); indumento da face(s) abaxial estrigosa(s). Inflorescência: em cada axila(s)
foliar(es) 5 a(s) 10 flor(es). Flor: bractéola(s) obovada(s); consistência das bractéola(s) coriácea(s); ápice(s) das bractéola(s)
mucronado(s); base das bractéola(s) obtusa(s); indumento das bractéola(s) serícea(s); cálice(s) denteado(s); indumento do
cálice(s) glabro(s); cor da corola branca com mácula vermelha na(s) fauce do tubo; indumento do ovário(s) seríceo(s). Fruto:
forma elíptico(s); indumento do fruto(s) pubérulo(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 1127, MG (MG019111), RB, Amazonas
A.P. Duarte, 6999, RB, 116822,  (RB00036782), Amazonas
E.F. Poeppig, 2821, W (W0048928), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Poeppig, E.; Endlicher, S. Mendozia. In: Nova Genera ac Species Plantarum. Monachii: quas in Regno Chilensi Peruviano et in
Terra Amazonica. Leipzig, Typ. Car. Wolf. 3: 10, Fig. 1-3.  1845.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia pedunculata Leonard
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) subcilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) esparsamente pubescente(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s)
tectores adpresso(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) elíptica(s) a(s) lanceada(s); ápice(s) das lâmina(s) acuminado(s); base
das lâmina(s) aguda(s) a(s) atenuada(s); indumento da face(s) adaxial glabra(s); indumento da face(s) abaxial glabra(s).
Inflorescência: em cada axila(s) foliar(es) 1 a(s) 4 flor(es). Flor: bractéola(s) oblonga(s); consistência das bractéola(s)
coriácea(s); ápice(s) das bractéola(s) mucronado(s); base das bractéola(s) arredondada(s); indumento das bractéola(s)
densamente pubérula(s); cálice(s) inteiro; indumento do cálice(s) esparsamente pubérulo(s); cor da corola branca com
mácula vermelha na(s) fauce do tubo; indumento do ovário(s) pubérulo(s). Fruto: forma elíptico(s); indumento do fruto(s)
pubérulo(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 2741, K (K001106915), Acre
D. Daly, 4460, NY,  (NY01142138), Amazonas
A. Ducke, 1851, K (K001106914), Amazonas
G.T. Prance, 1846, NY,  (NY01142129), Pará

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. The genus Mendoncia in Peru. J. Wash. Acad. Sci. 21(7): 150. 1931.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia pilosa Mart.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) subcilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) hirsuto(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores
ereto(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) oval-lanceolada(s) a(s) elíptica(s); ápice(s) das lâmina(s) acuminado(s); base das
lâmina(s) arredondada(s); indumento da face(s) adaxial hirsuta(s); indumento da face(s) abaxial hirsuta(s). Inflorescência:
em cada axila(s) foliar(es) 1 a(s) 2 flor(es). Flor: bractéola(s) linear(es) a(s) sub falcada(s); consistência das bractéola(s)
membranácea(s); ápice(s) das bractéola(s) acuminado(s); base das bractéola(s) obtusa(s); indumento das bractéola(s)
hirsuta(s); cálice(s) inteiro; indumento do cálice(s) glabro(s); cor da corola vermelha; indumento do ovário(s) pubérulo(s).
Fruto: forma oblongo(s); indumento do fruto(s) pubescente(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 12240, NY, 22803,  (NY01142141), Rondônia
J.G. Kuhlmam, s.n., RB, 22803,  (RB00035967), Amazonas
G.T. Prance, P 12825, MG (MG043119), Acre
C.A. Cid Ferreira, 5677, NY,  (NY00930592), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Mendoncia pilosa Mart.

Figura 2: Mendoncia pilosa Mart.

BIBLIOGRAFIA

Martius, C.F. Mendozia. In: Nova Genera et Species Plantarum: quas in itinere per Brasiliam Monachii, Typ. Car. Wolf. 3: 21-22,
1829.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia puberula Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mendoncia puberula, .

Tem como sinônimo
heterotípico Mendoncia albida Vell.
heterotípico Mendoncia puberula  var.  macropus Mart.
heterotípico Mendoncia puberula  var.  micropus Mart.
heterotípico Mendoncia schwackeana Lindau
heterotípico Mendoncia sellowiana Nees

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) subcilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) hirsuto(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores ereto(s).
Folha: lâmina(s) peciolada(s) lanceada(s) a(s) oblonga(s); ápice(s) das lâmina(s) acuminado(s); base das lâmina(s) obtusa(s);
indumento da face(s) adaxial hirsuta(s); indumento da face(s) abaxial hirsuta(s). Inflorescência: em cada axila(s) foliar(es)
1 a(s) 2 flor(es). Flor: bractéola(s) ovada(s) a(s) oblonga(s); consistência das bractéola(s) membranácea(s); ápice(s) das
bractéola(s) acuminado(s); base das bractéola(s) arredondada(s); indumento das bractéola(s) densamente hirsuta(s); cálice(s)
inteiro; indumento do cálice(s) glabro(s); cor da corola branca com mácula lilás na(s) fauce do tubo; indumento do ovário(s)
pubérulo(s). Fruto: forma elíptico(s); indumento do fruto(s) glabro(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas, Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mello, A.S., 94, FLOR (FLOR0055528), Santa Catarina
J.G. Jardim, 2346, RB, 506572,  (RB00607850), Bahia
J.M.A. Braga, 953, RB, 506572,  (RB00545512), Rio de Janeiro
V. Demuner, 3128, MBML, 29342,  (MBML029342), Espírito Santo
Grings, M, 1801, ICN,  (ICN00028299), Rio Grande do Sul
R.R. Vervloet, 1732, MBML (MBML019527), Espírito Santo
H.S. Irwin, 19791, NY,  (NY00930588), Minas Gerais
R.M. Klein, 1922, RB, 97383,  (RB00036221), Santa Catarina
R.J.A. Scabbia, 5176, P (P00886576), São Paulo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

G. G. Hatschbach, 27605, NY,  (NY00423921), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Mendoncia puberula Mart.

Figura 2: Mendoncia puberula Mart.

BIBLIOGRAFIA

Martius, C. F. Mendozia. In: Nova Genera et Species Plantarum: quas in itinere per Brasiliam Monachii, Typ. Car. Wolf. 3: 24-26.
1829.
Nees Von Esenbeck, C. G. Acanthaceae. In: K. F. P. von Martius; A. G. Eichler (Eds.). Flora Brasiliensis. Berlin. v. 9, 164 p.
1847.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia rizziniana Profice
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) subcilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) hirsuto(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores ereto(s).
Folha: lâmina(s) peciolada(s) oval-lanceolada(s); ápice(s) das lâmina(s) agudo(s); base das lâmina(s) obtusa(s); indumento da
face(s) adaxial hirsuta(s); indumento da face(s) abaxial hirsuta(s). Inflorescência: em cada axila(s) foliar(es) 1 a(s) 3 flor(es).
Flor: bractéola(s) ovada(s); consistência das bractéola(s) membranácea(s); ápice(s) das bractéola(s) atenuado(s); base das
bractéola(s) obtusa(s); indumento das bractéola(s) densamente hirsuta(s); cálice(s) 5 laciniado(s); indumento do cálice(s)
piloso(s); cor da corola desconhecida(s); indumento do ovário(s) desconhecido(s). Fruto: forma oblongo(s); indumento do
fruto(s) pubérulo(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.M. Maas, P12758, NY,  (NY00709797), Acre, Typus
G.T. Prance, 3005, NY,  (NY00709809), Acre, Typus

BIBLIOGRAFIA

Profice, S. R. Mendoncia Rizziniana (Acanthaceae) espécie nova do estado do Acre. Rev. Brasil. Biol. 48(2): 397-399. 1988.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia rotundifolia Poepp. & Endl.
Tem como sinônimo
Mendoncia aspera  var.  rotundifolia (Poepp. & Endl.) Nees

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) cilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) pubescente(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores
adpresso(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) oval-lanceolada(s) a(s) elíptica(s); ápice(s) das lâmina(s) agudo(s); base das
lâmina(s) obtusa(s); indumento da face(s) adaxial glabrescente(s); indumento da face(s) abaxial serícea(s). Inflorescência:
em cada axila(s) foliar(es) 1 a(s) 3 flor(es). Flor: bractéola(s) lanceada(s) a(s) ovada(s); consistência das bractéola(s)
subcoriácea(s); ápice(s) das bractéola(s) agudo(s); base das bractéola(s) arredondada(s); indumento das bractéola(s)
serícea(s); cálice(s) inteiro; indumento do cálice(s) pubérulo(s); cor da corola vermelha; indumento do ovário(s) pubérulo(s).
Fruto: forma oblongo(s); indumento do fruto(s) pubérulo(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 20522, NY,  (NY01142145), Amazonas
G.T. Prance, 20766, NY,  (NY01142152), Amazonas
G.T. Prance, 11830, NY,  (NY00709813), Acre
L.O.A. Teixeira, 324, NY,  (NY01142143), Rondônia

BIBLIOGRAFIA

Poeppig, E.; Endlicher, S. Mendozia. In: Nova Genera ac Species Plantarum. Monachii: quas in Regno Chilensi Peruviano et in
Terra Amazonica. Leipzig, Typ. Car. Wolf. 3: 10. 1845.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia sprucei Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) cilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) pubescente(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores
adpresso(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) elíptica(s) a(s) oval-lanceolada(s); ápice(s) das lâmina(s) acuminado(s); base
das lâmina(s) arredondada(s); indumento da face(s) adaxial pubescente(s); indumento da face(s) abaxial pubescente(s).
Inflorescência: em cada axila(s) foliar(es) 1 a(s) 3 flor(es). Flor: bractéola(s) ovada(s); consistência das bractéola(s)
membranácea(s); ápice(s) das bractéola(s) cuspidado(s); base das bractéola(s) arredondada(s); indumento das bractéola(s)
pubescente(s); cálice(s) inteiro; indumento do cálice(s) glabro(s); cor da corola vermelha; indumento do ovário(s) pubérulo(s).
Fruto: forma elíptico(s); indumento do fruto(s) pubérulo(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Ceará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Maranhão, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

Engels, ME, 4537, MBM (MBM412109), Mato Grosso
Gomes, V., 773, EAC (EAC0045565), Ceará
R. Spruce, 2332, P (P00650336), Amazonas, Typus
L.C. Bernacci, 4208, RB,  (RB01407472), Roraima
Árbocz, G.F., 4424, UNIP (UNIP04822), Mato Grosso
D. Daly, 13254, RB, 375525,  (RB00114131), Acre
T.C. Plowman, 8936, MG (MG080113), Pará
L.O.A. Teixeira, 314, MG (MG098037), Rondônia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Mendoncia sprucei Lindau

Figura 2: Mendoncia sprucei Lindau

Figura 3: Mendoncia sprucei Lindau

BIBLIOGRAFIA

Lindau, G. Acanthaceae Americanae et Asiaticae. Bull. Herb. Boissier. 5(8): 647. 1897.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia tomentosa Poepp. ex Nees
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) subcilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) tomentoso(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s) tectores
adpresso(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) orbicular(es) a(s) ovada(s); ápice(s) das lâmina(s) agudo(s); base das lâmina(s)
arredondada(s); indumento da face(s) adaxial glabrescente(s); indumento da face(s) abaxial tomentosa(s). Inflorescência: em
cada axila(s) foliar(es) 4 a(s) 5 flor(es). Flor: bractéola(s) elíptica(s); consistência das bractéola(s) subcoriácea(s); ápice(s) das
bractéola(s) mucronado(s); base das bractéola(s) obtusa(s); indumento das bractéola(s) tomentosa(s); cálice(s) 5 laciniado(s);
indumento do cálice(s) pubérulo(s); cor da corola desconhecida(s); indumento do ovário(s) desconhecido(s). Fruto: forma
elíptico(s); indumento do fruto(s) pubescente(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.F. Poeppig, 2737, US,  (US01101430)
M.F. Silva, 968, INPA, 37059,  (INPA0037059), Amazonas
E.F. Poeppig, 2734, W, 0004591 (W0004591)

BIBLIOGRAFIA

Nees Von Esenbeck, C. G. Acanthaceae. In: K. F. P. von Martius; A. G. Eichler (Eds.). Flora Brasiliensis. Berlin. v. 9, 164 p.
1847a.
Nees Von Essenbeck, C. G. Acanthaceae. In: A. P. De Candole (Eds.). Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis.
Treuttel & Würz. Paris: The New York Botanical Garden. v. 11, p. 46-519. 1847b.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Mendoncia velloziana Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mendoncia velloziana, .

Tem como sinônimo
heterotípico Mendoncia coccinea  var.  sparatteria (Mart.) Turril
heterotípico Mendoncia coccinea Vell.
heterotípico Mendoncia fulva Lindau
heterotípico Mendoncia velloziana  var.  sparatteria Mart.
heterotípico Mendoncia velloziana  var.  sphingera Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) subcilíndrico(s); indumento dos ramo(s) jovem(ns) densamente pubescente(s); tipo de tricoca(s) dos ramo(s)
tectores adpresso(s). Folha: lâmina(s) peciolada(s) lanceolada(s) a(s) oval-lanceolada(s); ápice(s) das lâmina(s) acuminado(s);
base das lâmina(s) obtusa(s); indumento da face(s) adaxial esparsamente pubescente(s); indumento da face(s) abaxial
estrigosa(s). Inflorescência: em cada axila(s) foliar(es) 2 a(s) 4 flor(es). Flor: bractéola(s) oval-lanceolada(s); consistência das
bractéola(s) membranácea(s); ápice(s) das bractéola(s) acuminado(s); base das bractéola(s) arredondada(s); indumento das
bractéola(s) densamente pubescente(s); cálice(s) inteiro; indumento do cálice(s) glabro(s); cor da corola vermelha; indumento
do ovário(s) pubescente(s). Fruto: forma elíptico(s); indumento do fruto(s) glabro(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.S. Santos, 1235, CEN (CEN00104816), Santa Catarina
A. Furlan, 541, SJRP,  (SJRP00000043), São Paulo
G. Hatschbach, 48627, CEPEC,  (CEPEC00038858), Espírito Santo
Jarenkow, JA, 3639, MBM (MBM227096), Rio Grande do Sul
T.S. dos Santos, 900, MBML (MBML005509), Bahia
G.V. Somner, 1023, RB,  (RB00394306), Rio de Janeiro
L.Y.S. Aona, 913, RB,  (RB00370453), Minas Gerais
Dunaiski Junior, A, 1635, MBM (MBM384304), Paraná
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Mendoncia velloziana Mart.

Figura 2: Mendoncia velloziana Mart.

Figura 3: Mendoncia velloziana Mart.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Mendoncia velloziana Mart.

Figura 5: Mendoncia velloziana Mart.

Figura 6: Mendoncia velloziana Mart.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 7: Mendoncia velloziana Mart.

BIBLIOGRAFIA

Martius, C. F. Mendozia. In: Nova Genera et Species Plantarum: quas in itinere per Brasiliam Monachii, Typ. Car. Wolf. 3: 22-24.
1829.
Profice, S. R. Mendoncia Vell. ex Vand. (Acanthaceae) Espécies ocorrentes no Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro. 29: 201-279.
1988.
Turrill, W. B. A revision of the genus Mendoncia. Bull. Misc. Inform. Kew. 1919(10): 407-425. 1919.
Vellozo, J. M. C. Flora Fluminensis. Typographia nationali. Rio de Janeiro. 1829. p. 263.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Nelsonia R.Br.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Nelsonia, Nelsonia canescens.

COMO CITAR

Braz, D.M. 2020. Nelsonia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21697.

DESCRIÇÃO

Ervas suberetas. Inflorescênciasem espigas densas; flores acompanhadas por um bráctea (bractéolas ausentes).
Cálice falsamente 4-lobado, segmento anterior bífido no ápice; estames 2, anteras bitecas. Cápsula ovóide,
sementes concentradas na base, retináculo ausente.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará)
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

BIBLIOGRAFIA

Daniel, T.F. & McDade, L.A. (2014) Nelsonioideae (Lamiales: Acanthaceae): Revision of genera and catalog of species. Aliso 32:
1–45.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Nelsonia canescens (Lam.) Spreng.
Tem como sinônimo
heterotípico Nelsonia brunelloides (Lam.) Kuntze
heterotípico Nelsonia campestris R.Br.
heterotípico Nelsonia pohlii Nees

DESCRIÇÃO

Erva subereta. Inflorescência em espiga densas, terminal nos ramos, flores alternas na base e subopostas no ápice,
acompanhadas de uma bráctea. Cálice 4-lobado, com um dos segmentos bífido no ápice; corola sub-hipocrateriforme,
branca a arroxeada; estames 2, anteras 2-tecas. Cápsula ovoide; 10-16 sementes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará)
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.G. Delprete, 9890, RB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Nelsonia canescens (Lam.) Spreng.

Figura 2: Nelsonia canescens (Lam.) Spreng.

BIBLIOGRAFIA

Daniel, T.F. & McDade, L.A. (2014) Nelsonioideae (Lamiales: Acanthaceae): Revision of genera and catalog of species. Aliso 32:
1–45.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Odontonema Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Odontonema, Odontonema amplexicaule, Odontonema barlerioides,
Odontonema callistachyum, Odontonema dissitiflorum, Odontonema speciosum, Odontonema tubaeforme.

COMO CITAR

Paglia, I., Pioner, N.C. 2020. Odontonema in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4184.

Tem como sinônimo
Thyrsanthus Benth.

DESCRIÇÃO

Arbustos ou subarbustos. Folhas opostas, variando de lanceolada a elíptica ou de oblonga a ovada; pilosa, podendo apresentar
baixa intensidade; base frequentemente cuneada, podendo ser auriculada; ápice normalmente acuminado. Inflorescência
frequentemente densos racemos. Brácteas e bractéolas presentes. Flores com coloração avermelhada, levemente bilabiadas, corola
tubular. Androceu com dois estames e dois estaminódios; anteras bitecas. Fruto cápsula com quatro sementes. 

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folha com base auriculada…………………………………………..................................O. amplexicaule 
1’ Folha com base de outros tipos, nunca auriculada.
2 Inflorescências densas.
3 Racemos com 3 a 6 flores por nó; estames e pistilos exclusos; folha aparentemente séssil comumente com base
assimétrica……..........................................................................O. dissitiflorum
3’ Racemos com mais de 6 flores por nó; estames e pistilos inclusos; folha com base fortemente atenuada, se prolongando até
aproximadamente ¼ da folha…………………........……………………………………….……..……...O. barlerioides 
2’ Inflorescências nunca como as descritas acima, apresentando 2 flores por nó; estames e pistilo exclusos; folha evidentemente
peciolada………………………………………..……………….......................................O. speciosum
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Odontonema amplexicaule (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Thyrsacanthus amplexicaulis Nees

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) pouco piloso(s) no ápice(s) dos ramo(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); base auriculada(s); folha(s) oposta(s)/
oblongo-elíptica(s); pilosidade pouco pilosa(s) na(s) face(s) adaxial/glabra(s) na(s) face(s) abaxial. Inflorescência: racemo(s)
terminal(ais) poucas flor(es) por fascículo(s). Flor: cor vermelha arroxeada; forma tubular(es)/fracamente bilabiada(s);
estaminódio(s) capitado(s) com antera(s) rudimentar(es)/piloso(s); estigma(s) bilabiado(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)
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Odontonema barlerioides (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Thyrsacanthus barlerioides Nees
heterotípico Drejera polyantha Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) piloso(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); base atenuada(s); folha(s) oposta(s)/oblongo-elíptica(s); pilosidade
pilosa(s) em amba(s) superfície(s). Inflorescência: racemo(s) terminal(ais) denso(s) fascículo(s). Flor: cor vermelha; forma
tubular(es)/fracamente bilabiada(s); estaminódio(s) levemente engrossado(s) no ápice(s)/glabro(s); estigma(s) bilabiado(s).
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 1741, CESJ (CESJ31574), Minas Gerais
G. Martinelli, 10740, RB, 232232,  (RB00036454), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Odontonema barlerioides (Nees) Kuntze
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Figura 2: Odontonema barlerioides (Nees) Kuntze

Figura 3: Odontonema barlerioides (Nees) Kuntze
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Odontonema callistachyum (Schltdl. &
Cham.) Kuntze
DESCRIÇÃO

Folha: ápice(s) acuminado(s); folha(s) oposta(s); . Flor: forma tubular(es)/fracamente bilabiada(s); . Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Zini, A.S., 41, UNOP (UNOP002959), Paraná
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Odontonema dissitiflorum (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Thyrsacanthus dissitiflorus Nees

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) glabro(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); base atenuada(s); folha(s) oposta(s)/oblongo-elíptica(s); pilosidade
fracamente escabra(s). Inflorescência: racemo(s) terminal(ais) poucas flor(es) por fascículo(s). Flor: cor vermelha; forma
tubular(es)/fracamente bilabiada(s); estaminódio(s) glabro(s); estigma(s) bilabiado(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 2872, MBML (MBML012428), Espírito Santo
L. Kollmann, 2872, MBML (MBML012428), Espírito Santo
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Odontonema speciosum V.M.Baum
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) glabro(s)/pouco piloso(s) no ápice(s) dos ramo(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); base atenuada(s); folha(s)
oposta(s)/elíptica(s); pilosidade fracamente escabra(s). Inflorescência: racemo(s) terminal(ais) 2 flor(es) por nó(s). Flor: cor
vermelha; forma tubular(es)/fracamente bilabiada(s); estaminódio(s) glabro(s); estigma(s) capitado(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 28910, NY,  (NY01060156), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Brittonia 34(4): 431.32,1982 (conhecida pelo tipo)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze
DESCRIÇÃO

Folha: ápice(s) acuminado(s); folha(s) oposta(s); . Flor: forma tubular(es)/fracamente bilabiada(s); . Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.C.Lapini, 47, PMSP (PMSP018821)
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Pachystachys Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pachystachys, Pachystachys coccinea, Pachystachys dubiosa, Pachystachys
gracilis, Pachystachys lutea, Pachystachys spicata, Pachystachys velutina.

COMO CITAR

Côrtes, A.L.A. 2020. Pachystachys in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4186.

DESCRIÇÃO

Arbustos, 1,5-2,5 m alt., folhas grandes, verdes (as vezes adaxialmente roxa ou com manchas brancas), geralmente ovadas a
elípticas. Inflorescência  espiga longa com brácteas estreitas ou largas, foliáceas ou petalóides, verdes ou amarelas. As flores são
grandes, vermelha, rosa, lilás, roxa ou branca; tubo da corola expandido na porção mediana ou estreito; Estames 2, inseridos na
base ou no ápice do tubo. Fruto do tipo cápsula; sementes 2 a 4.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Rio de Janeiro)
Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Arbusto estreito, brácteas pequenas, triangulares a lineares -2
2. Lâmina foliar arroxeada na face adaxial - P. velutina
2´. Lâmina foliar esverdeada na face adaxial -- 3
3. Ramos pubescentes ca. 1 mm compr. - P. dubiosa
3´ Ramos glabrescentes, tricomas restritos a nervação, ca. 0,05 mm compr. -- P. gracilis
1´. Arbusto laxo, brácteas grandes, ovadas a lanceoladas --- 4
4. Brácteas amarelas, corola branca -- P. lutea
4´. Brácteas verdes, corola vermelha - 5
5. Bractéolas e lacínios do cálice ca. 3 mm compr. -- P. spicata
5´. Bractéolas e lacínios do cálice 5-5,5 mm compr. - P. coccinea

BIBLIOGRAFIA
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Wasshausen,D.C.The Systematics of the genus Pachystachys (Acanthaceae). Proc. Biol. Soc. Wash.99(1):160-185.1986.
Côrtes, A.L.A.; Daniel, T.F.; Rapini, A. Recircumscription and two new species of Pachystachys (Tetramerium lineage:
Justicieae: Acanthaceae). Nordic Journal of Botany 34: 522-528, 2016.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees
DESCRIÇÃO

Caule: formato cilíndrico(s); indumento glabro(s); ramo(s) laxo(s) e ramificado(s). Folha: forma da lâmina(s) oblonga(s)/
elíptica(s)/obovada(s); base aguda(s)/obtusa(s); ápice(s) acuminada(s); indumento glabra(s); textura membranácea(s).
Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiga(s) terminal(ais); cor bráctea(s) verde; bráctea(s) grande 1.5 - 2.5 cm compr.
e 1.0 - 11 cm larg.; forma das bráctea(s) ovada(s)/lanceolada(s); bractéola(s) 5 mm compr. e 0.5 mm larg.. Flor: cálice(s) 5
lacínia(s) 5.5 mm compr. e 0.5 mm larg.; cor corola vermelha; tubo curvado(s) e expandido(s) na(s) garganta; tamanho 5 - 7 cm
compr.; inserção(ções) do estame(s) na(s) base do tubo. Semente: número de semente(s) 4; forma cordada(s).

COMENTÁRIO

Essa espécie é muito semelhante a P. spicata, se diferenciando pelos lacínios no cálice mais longos.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Pires, 14871, IAN

BIBLIOGRAFIA

DC. Prod. 11: 319DC. 11: 319
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pachystachys dubiosa (Lindau)
A.L.A.Côrtes
Tem como sinônimo
homotípico Streblacanthus dubiosus (Lindau) V.M.Baum
heterotípico Streblacanthus boliviensis Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: formato cilíndrico(s); indumento pubescente(s); ramo(s) estreito(s). Folha: forma da lâmina(s) ovada(s); base
obtusa(s); ápice(s) acuminada(s)/agudo(s); indumento pubescente(s); textura membranácea(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) espiga(s) terminal(ais); cor bráctea(s) verde; bráctea(s) pequena(s) 1.5 - 2 mm compr. e 0.7 - 1.5 mm larg.;
forma das bráctea(s) linear(es); bractéola(s) 1 mm compr. e 0.5 mm larg.. Flor: cálice(s) 5 lacínia(s) 7 - 8 mm compr. e 1 mm
larg.; cor corola branca/rosa; tubo ereto(s) e estreito(s); tamanho 2 - 3.5 cm compr.; inserção(ções) do estame(s) no ápice(s) do
tubo. Semente: número de semente(s) 2/4; forma lenticular(es).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 22596, MBM, Paraná

BIBLIOGRAFIA

A.L.A. Côrtes; Daniel, T.F.; Rapini, A. Recircumscription and two new species of Pachystachys (Tetramerium lineage: Justiceae:
Acanthaceae). Nordic Journal of Botany 34: 522-528, 2016.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pachystachys gracilis A.L.A. Côrtes
DESCRIÇÃO

Caule: formato quadrangular(es); indumento pubescente(s); ramo(s) estreito(s). Folha: forma da lâmina(s) elíptica(s)/
ovada(s); base arredondada(s)/cordada(s); ápice(s) acuminada(s); indumento glabra(s); textura membranácea(s). Inflorescência:
tipo de inflorescência(s) racemo(s) terminal(ais); cor bráctea(s) verde; bráctea(s) pequena(s) 1.5 - 2 mm compr. e 0.7 - 1.5 mm
larg.; forma das bráctea(s) triangular(es); bractéola(s) 1 mm compr. e 0.5 mm larg.. Flor: cálice(s) 5 lacínia(s) 2 mm compr. e
0.5 mm larg.; cor corola rosa; tubo ereto(s) e estreito(s); tamanho 2 - 3.5 cm compr.; inserção(ções) do estame(s) no ápice(s) do
tubo. Semente: número de semente(s) 4; forma lenticular(es).

Forma de Vida
Arbusto

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M.Silva & E. Barbosa, 4977, MBM, Mato Grosso do Sul, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pachystachys lutea Nees
Tem como sinônimo
heterotípico Pachystachys albiflora Rizzini

DESCRIÇÃO

Caule: formato cilíndrico(s); indumento glabro(s); ramo(s) laxo(s) e ramificado(s). Folha: forma da lâmina(s) oblonga(s)/
lanceolada(s); base arredondada(s); ápice(s) acuminada(s); indumento glabra(s); textura membranácea(s). Inflorescência: tipo
de inflorescência(s) espiga(s) terminal(ais); cor bráctea(s) amarela; bráctea(s) grande 1.5 - 2.5 cm compr. e 1.0 - 11 cm larg.;
forma das bráctea(s) ovada(s); bractéola(s) 9 - 12 mm compr. e 3.5 - 4 mm larg.. Flor: cálice(s) 5 lacínia(s) 7 - 9 mm compr. e
1 - 1.1 mm larg.; cor corola branca; tubo curvado(s) e expandido(s) na(s) garganta; tamanho 5 - 7 cm compr.; inserção(ções) do
estame(s) na(s) base do tubo. Semente: número de semente(s) 2/4; forma cordada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Kuhlmann, 728, RB
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pachystachys spicata (Ruiz & Pav.)
Wassh.
Tem como sinônimo
heterotípico Pachystachys riedeliana Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato cilíndrico(s); indumento glabro(s); ramo(s) laxo(s) e ramificado(s). Folha: forma da lâmina(s) oblonga(s)/
elíptica(s); base estreitada(s); ápice(s) acuminada(s)/agudo(s); indumento glabra(s); textura membranácea(s). Inflorescência:
tipo de inflorescência(s) espiga(s) terminal(ais); cor bráctea(s) verde; bráctea(s) grande 1.5 - 2.5 cm compr. e 1.0 - 11 cm larg.;
forma das bráctea(s) ovada(s)/lanceolada(s); bractéola(s) 3 mm compr. e 0.5 mm larg.. Flor: cálice(s) 5 lacínia(s) 3 mm compr.
e 1 mm larg.; cor corola vermelha; tubo curvado(s) e expandido(s) na(s) garganta; tamanho 5 - 7 cm compr.; inserção(ções) do
estame(s) na(s) base do tubo. Semente: número de semente(s) 4; forma cordada(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bovini, M.G., 503, RB
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pachystachys velutina (W. Bull) A.L.A.
Côrtes
Tem como sinônimo
heterotípico Streblacanthus amoenus (Bremek.) T.F.Daniel
heterotípico Streblacanthus roseus (Radlkofer) Burtt

DESCRIÇÃO

Caule: formato cilíndrico(s)/quadrangular(es); indumento pubescente(s)/glândula(s); ramo(s) estreito(s). Folha: forma da
lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s); base arredondada(s)/cordada(s); ápice(s) acuminada(s)/agudo(s); indumento pubescente(s);
textura membranácea(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiga(s) terminal(ais); cor bráctea(s) verde; bráctea(s)
pequena(s) 1.5 - 2 mm compr. e 0.7 - 1.5 mm larg.; forma das bráctea(s) triangular(es); bractéola(s) 1 - 3 mm compr. e 0.5 - 1
mm larg.. Flor: cálice(s) 5 lacínia(s) 4.5 - 8 mm compr.; cor corola lilás/roxa; tubo curvado(s) e expandido(s) na(s) garganta;
tamanho 2 - 3.5 cm compr.; inserção(ções) do estame(s) no ápice(s) do tubo. Semente: número de semente(s) 4; forma
cordada(s).

COMENTÁRIO

A face adaxial da lâmina foliar é arroxeada.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Peristrophe Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Peristrophe, Peristrophe angustifolia.

COMO CITAR

Braz, D.M., Chagas, E.C.O., Fernandes, U.G., Costa-Lima, J.L., Zanatta, M.R.V., Kameyama, C., Côrtes, A.L.A., Indriunas, A.,
Silva, F.A., Monteiro, F.K.S., Azevedo, I.H.F., Zuntini, A.R., Rodrigues, M.C., Paglia, I., Souza, V.C., Pioner, N.C., Melo, J.I.M.,
Gil, A.S.B., Ezcurra, C., Pessoa, C.S., Hirao, Y.V., Fernando, E.M.P. Acanthaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB608916.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Peristrophe angustifolia Nees
Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Poikilacanthus Lindau
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Poikilacanthus, Poikilacanthus bahiensis, Poikilacanthus glandulosus.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Poikilacanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível
em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15360.

DESCRIÇÃO

Ervas ou arbustos perenes, ramificados. Folhas opostas, decussadas, frequentemente anisófilas, pecioladas. Inflorescências
terminais ou axilares, espiciformes, adensadas de aspecto capitado ou alongadas. Flores com cálice profundamente 5-lobado;
corola com tubo alongado, expandindo-se na direção distal, 2-labiada, lábio superior levemente 2-lobado, internamente rugulado,
lábio inferior levemente 3-lobado, pectinado; estames 2, anteras 2-tecas, tecas subparalela a oblíquas, inseridas desigualmente,
múticas, estaminódios ausentes; estigma leve ou evidentemente 2-lobado. Cápsula estipulada. Sementes 4, orbiculares,
complanadas.
Descrição modificada a partir de Daniel (1991).

COMENTÁRIO

Poikilacanthus Lindau é um pequeno gênero Neotropical que inclui 14 espécies (Daniel 1991 distribuídas desde o México até
a porção austral da América do Sul (Argentina e Sul do Brasil). Poikilacanthus é um dos gêneros incluídos na linhagem das
Justicioides do Novo Mundo (McDade et al. 2000, Kiel et al. 2017, 2018) e difere conspicuamente de Justicia L. apenas por
características do pólen (Daniel 1991).
No Brasil, são registradas apenas duas espécies: Poikilacanhus bahiensis (Nees) Wassh., espécie endêmica das florestas
sazonalmente secas da Chapada Diamantina, na Bahia, e P. glandulosus (Nees) Ariza, que ocorre em florestas sazonalmente
secas, especialmente próxima a cursos d’água, na porção austral da América do Sul (Argentina, Sul e Sudeste do Brasil, Paraguai
e Uruguai).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das espécies de Poikilacanthus (Acanthaceae) do Brasil
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

1. Ramos com indumento glabro ou pubescente, com tricomas tectores; flores com corola lilás a arroxeada, pilosa externamente.
Poikilacanthus bahiensis
1. Ramos com indumento piloso, mixado com tricomas glandulares e tectores; flores com corola creme, esverdeada ou amarelada,
glabra externamente. Poikilacanthus glandulosus

BIBLIOGRAFIA

Daniel, T.F. 1991. A synopsis of Poikilacanthus (Acanthaceae) in Mexico. Bulletin of the Torrey Botanical Club 118(4): 451–
458. <https://doi.org/10.2307/2997097>.
Kiel, C.A., Daniel, T.F., Darbyshire, I. & McDade, L.A. 2017. Unraveling relationships in the morphologically
diverse and taxonomically challenging “justicioid” lineage (Acanthaceae: Justicieae). Taxon 66(3): 645–674. <https://
doi.org/10.12705/663.8>.
Kiel, C.A., Daniel, T.F. & McDade,L.A. 2017. 2018. Phylogenetics of New World ‘justicioids’ (Justicieae: Acanthaceae): Major
lineages, morphological patterns, and widespread incongruence with classification. Systematic Botany 43(2):459–484. <https://
doi.org/10.1600/036364418X697201>.
Lindau, G. 1895. Acanthaceae. Pp. 274–354 in Die Natürlichen Pflanzenfamilien [...], t. 4, abt. 3b, Engler, A. & Prantl, K. (eds.).
Leipzig: Wilhelm Engelmann. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.4635>.
McDade, L.A., Daniel, T.F., Masta, S.E. & Riley, K.M. 2000. Phylogenetic relationships within the tribe Justicieae
(Acanthaceae): Evidence from molecular sequences, morphology, and cytology. Annals of the Missouri Botanical Garden 87(4):
435–458. <https://doi.org/10.2307/2666140>.

484

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

Poikilacanthus bahiensis (Nees) Wassh.
Tem como sinônimo
basiônimo Adhatoda bahiensis Nees
homotípico Ecbolium bahiense (Nees) Kuntze
heterotípico Poikilacanthus harleyi Wassh.

DESCRIÇÃO

Caule: presença de característica(s) caulinar(es) diferenciada sulco(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) superior(es)
dilatada(s)/região nodal(ais) superior(es) constrita(s); tipo de tricoma(s) simples e curto(s); indumento glabro(s)/pubescente(s).
Flor: cor do lábio(s) superior(es) ( externamente ) lilás ou roxo; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s) inferior(es) da
corola ( internamente ) lilás ou roxo; cor do palato ( internamente ) lilás ou roxo com estria(s) branca; indumento da corola
( externamente ) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

É similar a muitas espécies de Justicia L. com flores com corola personada em tons lilás que ocorrem no Nordeste do Brasil.
Entretanto, é facialmente distinta por apresentar inflorescências com grandes brácteas espatuladas com margem ciliada e tricomas
glandulares.

COMENTÁRIO

Poikilacanhus bahiensis (Nees) Wassh. é uma espécie endêmica da Bahia, onde ocorre em matas sazonalmente secas ao longo da
Chapada Diamantina e adjacências.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, PCD2274, SPF,  (SPF00116914), HUEFS, 25720,  (HUEFS0025720), HUEFS, 63357,  (HUEFS0063357),
Bahia

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. 1993. Notes on Acanthaceae from Pico das Almas, Bahia, Brazil. Kew Bulletin 48(1): 17–20. <https://
doi.org/10.2307/4115742>.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Poikilacanthus glandulosus (Nees) Ariza
Tem como sinônimo
homotípico Orthotactus glandulosus Nees
heterotípico Adhatoda flexuosa Nees
heterotípico Adhatoda umbrosa (Nees) Nees
heterotípico Beloperone spathulata Nees
heterotípico Ecbolium flexuosum (Nees) Kuntze
heterotípico Ecbolium umbrosum (Nees) Kuntze
heterotípico Justicia flexuosa (Nees) Wassh. & L.B.Sm.
heterotípico Justicia umbrosa (Nees) Lindau
heterotípico Poikilacanthus flexuosus (Nees) Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: presença de característica(s) caulinar(es) diferenciada estria(s) longitudinal(ais)/região nodal(ais) superior(es)
dilatada(s)/região nodal(ais) superior(es) constrita(s); tipo de tricoma(s) glanduloso(s)/simples e longo(s); indumento piloso(s).
Flor: cor do lábio(s) superior(es) ( externamente ) creme , esverdeado ou amarelado; cor dos lobo(s) lateral(ais) do lábio(s)
inferior(es) da corola ( internamente ) creme , esverdeado ou amarelado; cor do palato ( internamente ) creme ou esverdeado
com estria(s) branca; indumento da corola ( externamente ) glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

É facilmente distinta das espécies de Justicia L. de flores com corola personada do sul da América do Sul por possuir corola
alvacenta, variando de creme a esverdeada.

COMENTÁRIO

Poikilacanthus glandulosus (Nees) Ariza é uma espécie comumente encontrada ao longo de cursos d’água em áreas de florestas
subtropicais sazonalmente decíduas e áreas campestres na porção austral da América do Sul, com registros no nordeste da
Argentina, na porção meridional do Brasil (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), no oeste do Paraguai e no
Uruguai.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

A.R. Reitz, 5468, US, 2550679,  (US02874819), HBR, Santa Catarina

BIBLIOGRAFIA

Ariza Espinar, L. 1984. Notas sobre Acanthaceae. V. El género Poikilacanthus. II. Kurtziana 17: 157–161.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pranceacanthus Wassh.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pranceacanthus, Pranceacanthus coccineus.

COMO CITAR

Silva, F.A. 2020. Pranceacanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21702.

DESCRIÇÃO

Subarbustos ou arbustos. Folhas pecioladas, lâminas oblongo-elípticas a oblanceoladas. Inflorescências em espigas terminais
ou axilares, simples, secundifloras. Flores laxas, alternas. Pedúnculo glandular-pubérulo. Brácteas e bractéolas verdes a
avermelhadas, sendo 1-bráctea estéril, 1-bráctea fértil e 2-bractéolas. Cálice 5-laciniado, lacínios iguais; corola vermelha brilhante
ou escarlate, pubérulas, curto-bilabiada, lábio superior 2-lobado, lábio inferior 3-lobado; estames 4, didínamos, par de anteras
anteriores bitecas, par de anteras posteriores monotecas. Ovário pubérulo; estilete glabro com estigma inconspicuamente 2-lobado.
Cápsulas clavadas; 4 sementes.

COMENTÁRIO

Pranceacanthus Wassh. é um gênero neotropical que compreende uma única espécie, Pranceacanthus coccineus Wassh. No
Brasil tem ocorrência confirmada para o Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. O gênero se caracteriza principalmente pela
corola curto-bilabiada e o androceu formado por 4 estames didínamos, sendo o par de anteras anteriores bitecas e o par de anteras
posteriores monotecas.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. (1984) Pranceacanthus coccineus (Acanthaceae), A new genus and species from Amazonian Brazil. Brittonia,
36(1):1-7.
Wasshausen, D.C. & Wood, J.R.I. (2004) Acanthaceae of Bolivia. Contributions from the United States National Herbarium 49:
1-152.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pranceacanthus coccineus Wassh.
DESCRIÇÃO

Subarbustos ou arbustos, 0,8-2,5 m alt.; ramos subquadrangulares, vilosos, indumento amarelado. Folhas pecioladas, pecíolo
0,5–2 cm compr., lâminas 15–20 × 4,5–7,5 cm, oblongo-elípticas a oblanceoladas, ápice acuminado, base atenuada a
cuneada, pubescentes em ambas as faces, indumento amarelado. Inflorescência em espigas terminais ou axilares, simples,
secundifloras. Flores laxas, alternas; pedúnculos 1,5–2,3 cm compr., glandular-pubérulo, eixo da inflorescência 6–12,5 cm compr.
glandular-pubérulo; bráctea estéril 5–7 mm compr., linear a estreito-elíptica, glabra adaxialmente, pubérula abaxialmente, com
tricomas tectores e glandulares, ciliada; bráctea fértil 6–8 mm compr., linear a estreito-elíptica, glabra adaxialmente, pubérula
abaxialmente, com tricomas tectores e glandulares, ciliada; bractéolas 5–7 mm compr., lineares a estreito-triangulares, glabras
adaxialmente, pubérulas abaxialmente, com tricomas tectores e glandulares, ciliadas; cálice 5-laciniado, lacínios 4–5,5 mm
compr., estreito-triangulares, glabro adaxialmente, pubérulo abaxialmente, com tricomas tectores e glandulares; corola 3,5–4
cm compr., vermelha brilhante ou escarlate, curto-bilabiada, lábio superior 2-lobado, lobos eretos ca. 2 × 1 mm, lábio inferior
3-lobado, lobos ca. 2,5 × 1 mm;  estames 4, didínamos, par de anteras anteriores bitecas, par de anteras posteriores monotecas;
ovário pubérulo; estilete glabro com estigma inconspicuamente 2-lobado. Cápsulas 16–20 × ca. 4 mm, clavadas, pubérulas com
tricomas tectores e glandulares. Sementes ca. 3,5 mm diâm., aplanadas, tuberculadas.

COMENTÁRIO

Pranceacanthus coccineus Wassh. é a única espécie desse gênero, ocorrendo no sudoeste da Amazônia Boliviana e Brasil,
estando presente nas florestas em áreas de transição entre Floresta Amazônica e Savana Amazônica, normalmente presente em
locais próximos aos cursos d’água em solos úmidos. Caracteriza-se principalmente pelos ramos subquadragulares vilosos, corola
vermelha brilhante ou escarlate, curto-bilabiada e androceu formado por 4 estames didínamos, sendo o par de anteras anteriores
bitecas e o par de anteras posteriores monotecas.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. E. Engels, 3554, RB,  (RB01081687), Mato Grosso
G.T. Prance, 14305, NY,  (NY01060168), K, Amazonas
G.T. Prance, 5401, NY,  (NY00312251), K, US, MO, GH, Rondônia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Pranceacanthus coccineus Wassh.

Figura 2: Pranceacanthus coccineus Wassh.

Figura 3: Pranceacanthus coccineus Wassh.

BIBLIOGRAFIA
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Wasshausen, D.C. (1984) Pranceacanthus coccineus (Acanthaceae), A new genus and species from Amazonian Brazil. Brittonia,
36(1):1-7.
Wasshausen, D.C. & Wood, J.R.I. (2004) Acanthaceae of Bolivia. Contributions from the United States National Herbarium 49:
1-152.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pseuderanthemum Radlk. ex Lindau
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pseuderanthemum, Pseuderanthemum albiflorum, Pseuderanthemum
carruthersii, Pseuderanthemum congestum, Pseuderanthemum corcovadense, Pseuderanthemum detruncatum, Pseuderanthemum
exaequatum, Pseuderanthemum heterophyllum, Pseuderanthemum modestum, Pseuderanthemum riedelianum, Pseuderanthemum
verbenaceum.

COMO CITAR

Rodrigues, M.C., Souza, V.C. 2020. Pseuderanthemum in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível
em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4190.

Tem como sinônimo
homotípico Pseuderanthum Radlk.

DESCRIÇÃO

Pseuderanthemum Radlk. ex Lindau, Sitzungsberichte der Mathematisch-Physikalischen Classe (Klasse) der K. B. Akademie
der Wissenschaften zu München 13(2): 282. 1883. Lectótipo: Pseuderanthemum bicolor alatum (Nees) Radlk. designado por
Leonard em (1953) Contr. U.S. Natl. Herb. 31: 292.
 
Eranthemum L. Species Plantarum 1: 9 (1753). Eranthemum capenseL. lectótipo designado por Vollensen (1993) em Regnum
Veg. 127: 45.
* Descrição morfológica baseada nos materiais examinados e em: Leonard (1958); Daniel (1995, 2004a, 2004b, 2005, 2012) e
Wasshausen & Wood 2004; Wasshausen 2007.
Ervas ou Arbustos, raramente com rizoma; Caules tetragonais ou menos frequentemente cilíndricos; Lâminas ovais, oblongas,
cordadas, elípticas ou lanceoladas, sésseis a pecioladas, frequentemente com a base do folíolo decorrente ou mais raramente
alada; Brácteas um par, lanceoladas, elípticas ou lineares; Bractéolas um par, lanceoladas a lineares; Inflorescências racemosas:
espigas, racemos (geralmente de 1-3) ou cimeiras: dicásios; Ráquis  cilíndrica; Cálice 5,  com os lobos partidos até a base ,
Corola hipocrateriforme, alva, lilás, azul ou rosa, 5 lobos, tubo extremamente delgado, zigomorfas, um dos lobos se assemelha
a um labelo; Estames 2 inclusos; Estaminódios 2 frequentemente diminutos; Anteras bitecas; Ovário bicarpelar, bilocular, 2
óvulos por lóculo. Cápsulas com retináculo; Sementes 4 achatadas frequentemente com superfície verrucosa.

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual,
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Bahia, Ceará)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
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Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para a identificação das espécies de Pseuderanthemum Radlk. ex Lindau ocorrentes no Brasil:
 
1. Inflorescências racemosas ..........................................................................................  2
1’. Inflorescências cimosas ............................................................................................  8
 
2. Racemos ........................................................................................................  3
2’. Espigas ........................................................................................................  4
 
3. Folhas sésseis ..........................................................................................  P. modestum
3’.  Folhas pecioladas ...................................................................................... P. riedelianum
 
4. Espigas terminais simples ...........................................................................................  5
4’. Espigas terminais tricotômicas .......................................................................................  7
 
5. Lâminas pubescentes ....................................................................................  P. riedelianum
5’. Lâminas glabras ..................................................................................................  6
 
6. Lâminas cartáceas com margens inteiras e glabras ..............................................................  P. albiflorum
6’. Lâminas membranáceas com margens inteiras ciliadas .......................................................  P. verbenaceum
 
7. Corola glabra .........................................................................................  P. riedelianum
7’. Corola pubérula ......................................................................................  P. detruncatum
 
8. Folhas sésseis ........................................................................................  P. congestum
8’. Folhas pecioladas ..............................................................................................  9
 
9. Lâminas com ápices acuminados ......................................................................  P. heterophyllum
9’. Lâminas com ápices agudos .....................................................................................  10
 
10. Lâminas lanceoladas a oval-lanceoladas ..................................................................  P. congestum
10’. Lâminas ovais .....................................................................................  P. exaequatum
 

BIBLIOGRAFIA

Flora of Ecuador 89: 226–239, f. 46g–j. 2013.
Leonard, E.C. 1958.  The Acanthaceae of Colombia—II. Subfamily Acanthoideae, continued. Contributions from the U. S.
National Herbarium 31: 119–322.
Lindau, G. 1894. Beiträge zur Systematik der Acanthaceen. Bot. Jahr. Syst. 18:36-64.
Lindau, G. 1895. Acanthaceae. Pp. 274-354. In: Engler, A. & Prantl. K. (eds). Die natürlichen Pfanzenfamilien, 4(3b).
Engelmann: Leipzig.
Nees von Esenbeck, C.G. 1847a. Acanthaceae. In: K. F. P. von Martius & A. G. Eichler (eds.). Flora Brasiliensis. Berlin. 9: 1-164,
tab. 1-31.
Nees von Esenbeck, C.G. 1847b. Acanthaceae. In: A.P. De Candole (eds.). Prodromus Systematics Naturalis Regni Vegetabilis.
Treuttel Würz. Paris. 11: 46-519.
Radlkofer, L. 1883. Ueber den systematischen Werth der Pollenbeschaffenheit bei den Acanthaceen. Sitzungsber. Math.- Phys.
Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München. 13: 256-314.
Wasshausen, D.C. & Wood, J. R. I. 2004. Acanthaceae of Bolivia. Contributions U.S. National Herbarium. 49: 1-152.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pseuderanthemum albiflorum (Hook.)
Radlk.
Tem como sinônimo
basiônimo Eranthemum albiflorum Hook.

DESCRIÇÃO

Caule: forma tetragonal(ais); textura liso(s); pilosidade glabro(s). Folha: superfície(s) cartácea(s); folha(s) peciolada(s);
formato elíptica(s); ápice(s) acuminado(s); base atenuada(s); margem(ns) inteira; face(s) adaxial glabrescente(s); face(s)
abaxial glabrescente(s). Inflorescência: tipo espiga(s) simples. Flor: flor(es) séssil(eis); corola branca; pilosidade da corola
glabra(s). Fruto: pilosidade glabrescente(s). Semente: pilosidade glabra(s); tricoma(s) forma crista(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Essa espécie é semelhante a Pseuderanthemum verbenaceum, entretanto, diferenciam-se na lâmina foliar. Pseuderanthemum
verbenaceum, têm lâmina com margem inteira esparsamente ciliada e membranácea enquanto Pseuderanthemum albiflorum têm
lâmina com margem inteira não ciliada e cartácea.

COMENTÁRIO

Espécie exclusiva da Bahia. Caracterizada pelas lâminas foliares longas e cartáceas.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Jardim, 2657, CEPEC, 136301, RB, 507220, Bahia
A de Mattos Silva, 1449, CEPEC, 28982, US, 2959702, Bahia
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Pseuderanthemum carruthersii (Seem.)
Guillaumin
Forma de Vida
Arbusto

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.M.P.Ferreira, 355, PMSP (PMSP012343)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pseuderanthemum congestum (S.Moore)
Wassh.
Tem como sinônimo
basiônimo Eranthemum congestum S.Moore
heterotípico Pseuderanthemum bolivianum Britton ex Rusby

DESCRIÇÃO

Caule: forma tetragonal(ais); textura estriado(s); pilosidade pubescente(s). Folha: superfície(s) membranácea(s); folha(s)
séssil(eis); formato oval(ais)/lanceada(s); ápice(s) agudo(s); base séssil(eis); margem(ns) esparsamente ciliada(s); face(s)
adaxial puberulenta(s); face(s) abaxial puberulenta(s). Inflorescência: tipo dicásio. Flor: flor(es) pedicelada(s); corola lilás;
pilosidade da corola glabra(s). Fruto: pilosidade pubescente(s). Semente: pilosidade glabra(s); tricoma(s) forma crista(s)
ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Espécie superficialmente semelhante a Pseuderanthemum heterophyllum devido a inflorescência dicasial, porém P. congestum é
caracterizada pela casca avermelhada e folhas sésseis, características ausentes em P. heterophyllum.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Ceará)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Moore, S., 264, US, 2706406, Mato Grosso, Typus
Simon, M.F., 1583, INPA, 251313, Rondônia
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Pseuderanthemum corcovadense (Regel)
Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Eranthemum corcovadense Regel

DESCRIÇÃO

Caule: forma cilíndrico(s); textura liso(s)/lustroso(s); pilosidade pubescente(s). Folha: superfície(s) membranácea(s); folha(s)
peciolada(s); formato elíptica(s); ápice(s) agudo(s); base arredondada(s); margem(ns) esparsamente ciliada(s); face(s) adaxial
pubescente(s); face(s) abaxial pubescente(s). Inflorescência: tipo espiga(s) simples. Flor: flor(es) séssil(eis); corola lilás/branca;
pilosidade da corola glabra(s). Fruto: pilosidade ausente(s). Semente: pilosidade ausente(s); tricoma(s) forma crista(s)
ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Espécie caracterizada pelo hábito herbáceo, caules velutinos com tricomas dourados, inflorescência espiga com pedúnculo
velutino e tricomas dourados.

COMENTÁRIO

Distribuição geográfica: P. corcovadense ocorre no Brasil. Registros indicam que essa espécie é exclusiva do Rio de Janeiro.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Riedel, s.n., US, Rio de Janeiro, Typus
F.C. Hoehne, s.n., SP, 30483, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Pseuderanthemum corcovadense (Regel) Lindau

Figura 2: Pseuderanthemum corcovadense (Regel) Lindau

Figura 3: Pseuderanthemum corcovadense (Regel) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pseuderanthemum detruncatum (Nees ex
Mart.) Radlk.
Tem como sinônimo
basiônimo Eranthemum detruncatum Nees & Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: forma tetragonal(ais); textura estriado(s); pilosidade glabro(s). Folha: superfície(s) membranácea(s); folha(s)
peciolada(s); formato oval(ais)/oblonga(s); ápice(s) acuminado(s); base decurrente(s); margem(ns) inteira; face(s) adaxial
glabrescente(s); face(s) abaxial pubescente(s). Inflorescência: tipo espiga(s) tricotômica(s). Flor: flor(es) séssil(eis); corola
branca; pilosidade da corola pubescente(s). Fruto: pilosidade ausente(s). Semente: pilosidade ausente(s); tricoma(s) forma
crista(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Espécie semelhante a Pseuderanthemum riedelianum, pois ambas possuem inflorescência espiga tricotômica. Apesar disso, se
diferem pois P. riedelianum têm corola alva com um dos lobos arroxeados, e P. detruncatum têm corola inteiramente alvescente.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Riedel, 333, GZU, 250206, Typus
Benson,W, 8334, MBM, 059301, Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

(Foto F 8766) Glaziou,A.F.M. 4896 não é tipo.
 
 
=Eranthemum detruncatum Nees & Mart. ver Mart., Fl.Bras.9: 156.1847.
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Pseuderanthemum exaequatum (Nees)
Radlk.
Tem como sinônimo
basiônimo Eranthemum exaequatum Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma cilíndrico(s); textura liso(s); pilosidade pubescente(s). Folha: superfície(s) membranácea(s); folha(s)
peciolada(s); formato oval(ais); ápice(s) agudo(s); base decurrente(s); margem(ns) inteira; face(s) adaxial glabrescente(s);
face(s) abaxial glabrescente(s). Inflorescência: tipo dicásio. Flor: flor(es) pedicelada(s); corola lilás; pilosidade da corola
glabra(s). Fruto: pilosidade ausente(s). Semente: pilosidade ausente(s); tricoma(s) forma crista(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Essa espécie é semelhante a Pseuderanthemum heterophyllum. Entretanto, P. heterophyllum possui tamanhos distintos das
lâminas foliares, podendo no mesmo espécime ter lâminas com 1 cm de comp., até 7 cm., enquanto, P. exaequatum não têm essa
descontinuidade, e as lâminas medem cerca 5-7 cm de comp.

COMENTÁRIO

Espécie exclusiva do Rio de Janeiro.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Magenta, M.A.G., 24, SP, SPF
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Pseuderanthemum heterophyllum (Nees)
Radlk.
Tem como sinônimo
basiônimo Eranthemum heterophyllum Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma tetragonal(ais); textura estriado(s); pilosidade pubescente(s). Folha: superfície(s) membranácea(s); folha(s)
peciolada(s); formato elíptica(s)/oval(ais); ápice(s) acuminado(s); base decurrente(s); margem(ns) ciliada(s); face(s) adaxial
glabrescente(s); face(s) abaxial pubescente(s). Inflorescência: tipo dicásio. Flor: flor(es) pedicelada(s); corola lilás/branca;
pilosidade da corola pubescente(s). Fruto: pilosidade pubescente(s). Semente: pilosidade glabra(s); tricoma(s) forma crista(s)
ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

SUBARBUSTOS com até 1 m de alt. CAULES 1,7-3,0 mm diâm., ramificados, tortuosos, tetragonais, castanho-claros,
descamantes, lustrosos, estriados, pubescentes nas estrias superior e inferior, tricomas híspidos amarelados, entrenós (1,0)-2,7-4,0
cm comp. FOLHAS pecioladas, pecíolos 1,5-2,0-(3,0) mm comp., cilíndricos, ocasionalmente achatados, pubescentes, tricomas
híspidos amarelados. LÂMINAS 1-6(-7) cm comp., (1,0-)1,5-2,5 cm larg., elípticas, membranáceas, ápice acuminado, base
decurrente, margem ciliada, face adaxial glabra recoberta por cistólitos de coloração escura 0,1 mm comp., face abaxial
pubescente, tricomas concentrados ao longo da nervura primária. INFLORESCÊNCIA dicásio axilar fasciculada, 1-3(-6) flores
por axila. BRÁCTEAS 1 par, 1,2-2,6 mm comp., 0,3-0,5 mm diâm., subuladas a lineares, ápice agudo, base séssil, pubescentes,
tricomas híspidos amarelados. BRACTÉOLAS 1 par, 1-2 mm comp., 1 mm diâm., lineares, ápice agudo, base séssil,
pubescentes, tricomas híspidos amarelados. FLORES pediceladas, pedicelo (1,2-) 1,7-2,3 mm comp. CÁLICE (3,5-)4,0-5,8
mm comp., pubescente, tricomas híspidos amarelados. COROLA hipocrateriforme, pubescente, tricomas concentrados no tubo,
(1,8-)1,9-2,2 cm comp., azul, lilás ou rosa, tubo cílindrico (1,2-)1,4-1,7 cm comp., lobos 0,7-0,8(-0,9) cm comp., 0,3-0,4 cm
diâm., similares. ESTAMES inclusos, 3,6 mm comp., filete 1,9 mm comp., antera aprox. 1,7 mm comp., estaminódios filiformes
2,3 mm comp., ESTILETE 26 mm comp., glabro, estigma simples 1,0 mm comp., CÁPSULAS 15-20 mm comp., 3-4 mm diâm.,
pubescentes. SEMENTES 2,0-3,0 mm comp., 1,5-2,5 mm diâm., superfície verrucosa amarelada.
Essa espécie é semelhante a Pseuderanthemum exaequatum. Entretanto, P. heterophyllum possui tamanhos distintos das lâminas
foliares, podendo no mesmo espécime ter lâminas com 1 cm de comp., até 7 cm., enquanto, P. exaequatum não têm essa
descontinuidade, e as lâminas medem cerca 5-7 cm de comp.

Forma de Vida
Subarbusto

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO
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F. Sellow, s/n, K (000534375), Rio de Janeiro, Typus
Joaquim, G.O., 39, ESA
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Pseuderanthemum modestum (Nees et
Mart.) Radlk.
Tem como sinônimo
basiônimo Eranthemum modestum Nees et Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: forma cilíndrico(s); textura descamoso(s); pilosidade pubescente(s). Folha: superfície(s) membranácea(s); folha(s)
séssil(eis); formato oboval(ais)/oblonga(s); ápice(s) agudo(s); base séssil(eis); margem(ns) ciliada(s); face(s) adaxial
pubescente(s); face(s) abaxial glabrescente(s). Inflorescência: tipo racemo(s) simples. Flor: flor(es) pedicelada(s); corola lilás;
pilosidade da corola glabra(s). Fruto: pilosidade pubescente(s). Semente: pilosidade glabra(s); tricoma(s) forma crista(s)
ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Pseuderanthemum modestum é caracterizada por serem ervas delicadas, com folhas sésseis, lâminas oblongas com margem inteira
e ciliada. Inflorescência racemos terminais, corola lilás.

COMENTÁRIO

Distribuição geográfica: P. modestum é uma espécie exclusiva do Brasil, especificamente dos estados da Bahia e Minas Gerais.
habitats: Habita na Floresta Atlântica as florestas estacionais, relacionada a locais mais úmidos, geralmente próxima a rios,
entretanto, esta espécie também pode ser encontrada na Caatinga. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação
Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Princ. Vidensis, s.n., US, Typus
E. R. Salviani, 1834, US, 3429811
Cortês, A. L., 24, HUEFS, 166041
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Pseuderanthemum riedelianum (Nees)
Radlk.
Tem como sinônimo
basiônimo Eranthemum riedelianum Nees
heterotípico Pseuderanthemum paniculatum (Nees & Mart.) V.M.Baum
heterotípico Schaueria paniculata Nees

DESCRIÇÃO

Caule: forma tetragonal(ais); textura estriado(s); pilosidade glabro(s). Folha: superfície(s) membranácea(s); folha(s)
peciolada(s); formato elíptica(s)/lanceada(s); ápice(s) acuminado(s); base atenuada(s); margem(ns) inteira; face(s) adaxial
glabrescente(s); face(s) abaxial glabrescente(s). Inflorescência: tipo espiga(s) tricotômica(s)/racemo(s) tricotômico(s). Flor:
flor(es) séssil(eis); corola branca; pilosidade da corola glabra(s). Fruto: pilosidade ausente(s). Semente: pilosidade ausente(s);
tricoma(s) forma crista(s) ausente(s).

COMENTÁRIO

Espécie semelhante a Pseuderanthemum detruncatum, pois ambas possuem inflorescência espiga tricotômica. Apesar disso, se
diferem pois P. riedelianum têm corola alva com um dos lobos arroxeados, e P. detruncatum têm corola inteiramente alvescente.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Riedel, 74, US, Typus
Souza,J.P. et al., 92, ESA, 22124
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Pseuderanthemum verbenaceum (Nees et
Mart.) Radlk.
Tem como sinônimo
basiônimo Eranthemum verbenaceum Nees & Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: forma tetragonal(ais); textura liso(s)/lustroso(s); pilosidade glabro(s). Folha: superfície(s) membranácea(s); folha(s)
séssil(eis); formato elíptica(s)/lanceada(s)/oblonga(s); ápice(s) acuminado(s); base séssil(eis); margem(ns) esparsamente
ciliada(s); face(s) adaxial glabrescente(s); face(s) abaxial glabrescente(s). Inflorescência: tipo espiga(s) simples. Flor: flor(es)
séssil(eis); corola branca; pilosidade da corola glabra(s). Fruto: pilosidade glabrescente(s). Semente: pilosidade glabra(s);
tricoma(s) forma crista(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Essa espécie é semelhante a Pseuderanthemum albiflorum, entretanto, diferenciam-se na lâmina foliar. Pseuderanthemum
verbenaceum, têm lâmina com margem inteira esparsamente ciliada e membranácea enquanto Pseuderanthemum albiflorum têm
lâmina com margem inteira não ciliada e cartácea.

COMENTÁRIO

Distribuição geográfica: P. verbenaceum ocorre no Brasil. Registros indicam que essa espécie é exclusiva do estado da Bahia.
 habitats:  Esta espécie habita restingas e florestas úmidas, pode ser encontrada espontaneamente nas plantações de Cacau, ou
ainda em florestas na beira das estradas.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Max. Princ. Neuwied, 411, US, 2795085, Bahia, Typus
Hage, J.L., 476, ESA, US, 2959713, RB, 230468

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Pseuderanthemum verbenaceum (Nees et Mart.) Radlk.
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Pulchranthus V.M.Baum, Reveal &
Nowicke
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pulchranthus, Pulchranthus adenostachyus, Pulchranthus congestus,
Pulchranthus variegatus.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Pulchranthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível
em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21707.

DESCRIÇÃO

Ervas ou arbustos. Ramos cilíndricos ou subquadrangulares, glabros. Folhas opostas, decussadas, estreitamente elípticas a
oblongas, glabras ou esparsamente pubescentes, cistólitos presentes. Inflorescências espiciformes, racemosas ou paniculadas
(muito ramificadas) terminais. Flores com cálice 5-partido, lobos estreitamente triangulares, glandular-pubescente; corola violácea
a lilás ou alva a rosada com máculas purpúreas, 2-labiado, externamente com indumento glandular-puberulento, tubo curto,
curvado, lábio superior com lobos oblongo-elípticos a oblongos, lábio inferior com lobos oblongos a ovados ou suborbiculares,
geralmente maculado de pontuações purpúreas; estames 2, exsertos, filetes curvados, glabros ou pubescentes, estaminódios 2.
Cápsulas estipitadas, clavadas. Sementes 4.
Descrição modificada a partir de Baum et al. (1983).

COMENTÁRIO

Pulchranthus V.M.Baum, Reveal & Nowicke é um pequeno gênero endêmico da porção setentrional da América do Sul, que
inclui apenas 4 espécies: Pulchranthus adenostachyus (Lindau) V.M.Baum et al., P. congestus (Lindau) V.M.Baum et al, P.
surinamensis (Bremek.) V.M.Baum et al e P. variegatus (Aubl.) V.M.Baum et al. (Baum et al. 1983) Todas as espécies do gênero
ocorrem na Amazônia e apenas P. surinamensis não foi registrada no Brasil. Pulchranthus é estreitamente relacionado ao gênero
Odontonema Nees, do qual se diferencia, principalmente, pela corola fortemente 2-labiada (vs. levemente 2-labiada) e com lobos
do lábio inferior maculadas (vs. não-maculadas).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
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Chave para identificação das espécies de Pulchranthus (Acanthaceae) do Brasil, baseada em Baum et al. (1983)
1. Folhas com lâmina esparsamente pilosa na face adaxial; inflorescências laxas; pedicelos maiores que 5 mm de compr.; corola
alvacenta a rosada e com tons purpuráceos, lábio inferior oblongo; estames com filetes glabros. Pulchranthus congestus
1. Folhas com lâmina glabra com poucos tricomas apenas nas nervuras; inflorescências congestas; pedicelos menores que 5 mm
de compr.; corola lilás com máculas definidas, lábio inferior estreitamente elíptico a ovado; estames com filetes pubescentes na
porção proximal.
            2. Plantas robustas com ramos engrossados; corola com lobos do lábio superior 6–10 mm de compr., lábio inferior com
todos os 3 lobos com máculas escuras; cápsulas 20–25 mm de compr. Pulchranthus adenostachyus
            2. Plantas delicadas com ramos delgados; corola com lobos do lábio superior 5–6 mm de compr., lábio inferior apenas com
o lobo mediano com máculas escuras; cápsulas 15-20 mm de compr. Pulchranthus variegatus

BIBLIOGRAFIA

Baum, V.M & Reveal, J.L. 1983. Pulchranthus (Acanthaceae), a new genus from northern South America. Syst. Bot. 8: 211-220.
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Pulchranthus adenostachyus (Lindau)
V.M.Baum, Reveal & Nowicke
Tem como sinônimo
Odontonema adenostachyum Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) robusto(s). Folha: indumento da face(s) adaxial da lâmina(s) glabro(s) ( às vezes com tricoma(s) somente
na(s) nervura(s). Inflorescência: aspecto da inflorescência(s) congesta(s); tamanho do pedicelo(s) menor que 5 mm compr..
Flor: cor da corola lilás; indumento dos filete(s) pubescente(s) na(s) porção proximal(ais); lobo(s) do lábio(s) inferior(es)
maculado(s) 3. Fruto: tamanho da cápsula(s) 20 - 25 mm compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 9821, K,  (K001046275), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Baum, V.M., Reveal,J.L. & Nowicke, J.W. 1983. Pulchranthus (Acanthaceae), a new genus from northern South America.
Systematic Botany 8(2): 211–220. <https://doi.org/10.2307/2418694>.
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Pulchranthus congestus (Lindau)
V.M.Baum, Reveal & Nowicke
Tem como sinônimo
Odontonema congestum Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) delicado(s). Folha: indumento da face(s) adaxial da lâmina(s) esparsamente piloso(s). Inflorescência:
aspecto da inflorescência(s) laxa(s); tamanho do pedicelo(s) maior(es) que 5 mm compr.. Flor: cor da corola alva a(s) rósea;
indumento dos filete(s) glabro(s); lobo(s) do lábio(s) inferior(es) maculado(s) 0. Fruto: tamanho da cápsula(s) 10 - 15 mm
compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 1244, K,  (K001046279), Amazonas
D.G. Campbell et al., P22407, US, NY,  (NY01060184), Pará

BIBLIOGRAFIA

Baum, V.M., Reveal,J.L. & Nowicke, J.W. 1983. Pulchranthus (Acanthaceae), a new genus from northern South America.
Systematic Botany 8(2): 211–220. <https://doi.org/10.2307/2418694>.
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Pulchranthus variegatus (Aubl.)
V.M.Baum, Reveal & Nowicke
Tem como sinônimo
basiônimo Justicia variegata Aubl.
Odontonema variegatum (Aubl.) Kuntze
Thyrsacanthus variegatus (Aubl.) Nees

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) delicado(s). Folha: indumento da face(s) adaxial da lâmina(s) glabro(s) ( às vezes com tricoma(s) somente
na(s) nervura(s). Inflorescência: aspecto da inflorescência(s) congesta(s); tamanho do pedicelo(s) menor que 5 mm compr..
Flor: cor da corola lilás; indumento dos filete(s) pubescente(s) na(s) porção proximal(ais); lobo(s) do lábio(s) inferior(es)
maculado(s) 1 ( lobo mediano ). Fruto: tamanho da cápsula(s) 15 - 20 mm compr..

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin et al., 47998, NY, IAN, 109149, K,  (K001046283), Amapá

BIBLIOGRAFIA

Baum, V.M., Reveal,J.L. & Nowicke, J.W. 1983. Pulchranthus (Acanthaceae), a new genus from northern South America.
Systematic Botany 8(2): 211–220. <https://doi.org/10.2307/2418694>.
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Ruellia L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ruellia, Ruellia adenocalyx, Ruellia adenostachya, Ruellia affinis, Ruellia
amapensis, Ruellia amplexicaulis, Ruellia anamariae, Ruellia angustiflora, Ruellia angustior, Ruellia asperula, Ruellia
bahiensis, Ruellia blechum, Ruellia brevicaulis, Ruellia brevifolia, Ruellia bulbifera, Ruellia capotyra, Ruellia cearensis, Ruellia
chamaedrys, Ruellia chartacea, Ruellia ciliatiflora, Ruellia costata, Ruellia curupira, Ruellia curviflora, Ruellia densa, Ruellia
devosiana, Ruellia dissitifolia, Ruellia elegans, Ruellia epallocaulos, Ruellia erythropus, Ruellia eurycodon, Ruellia exserta,
Ruellia fulozinha, Ruellia furcata, Ruellia geminiflora, Ruellia glischrocalyx, Ruellia hapalotricha, Ruellia helianthemum, Ruellia
herbstii, Ruellia hirsutissima, Ruellia hygrophila, Ruellia hypericoides, Ruellia incomta, Ruellia inflata, Ruellia insurrecta,
Ruellia inundata, Ruellia japurensis, Ruellia jiboia, Ruellia jussieuoides, Ruellia kleinii, Ruellia laxa, Ruellia macrantha, Ruellia
magniflora, Ruellia makoyana, Ruellia menthoides, Ruellia morongii, Ruellia multifolia, Ruellia neesiana, Ruellia nitens, Ruellia
nitida, Ruellia nobilis, Ruellia ochroleuca, Ruellia paniculata, Ruellia proxima, Ruellia rasa, Ruellia reitzii, Ruellia riedeliana,
Ruellia rubra, Ruellia rufipila, Ruellia sceptrum-marianum, Ruellia serrana, Ruellia sessilifolia, Ruellia simplex, Ruellia
solitaria, Ruellia splendidula, Ruellia sprucei, Ruellia squarrosa, Ruellia subsessilis, Ruellia taboleirana, Ruellia tarapotana,
Ruellia terminalis, Ruellia tetragona, Ruellia trachyphylla, Ruellia verbasciformis, Ruellia wurdackii, Ruellia yurimaguensis.

COMO CITAR

Fernandes, U.G., Kameyama, C., Ezcurra, C., Indriunas, A., Pessoa, C.S. 2020. Ruellia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4195.

Tem como sinônimo
heterotípico Aetheilema R.Br.
heterotípico Aphragmia Nees
heterotípico Arrhostoxylum Nees
heterotípico Blechum Nees
heterotípico Dipteracanthus Nees
heterotípico Eurychanes Nees
heterotípico Gymnacanthus Nees
heterotípico Gymnacanthus Oerst.
heterotípico Lychniothyrsus Lindau
heterotípico Pentstemonacanthus Nees
heterotípico Salpingacanthus S.Moore
heterotípico Sclerocalyx Nees
heterotípico Scordoxylum Nees
heterotípico Siphonacanthus Nees
heterotípico Spirostigma Nees
heterotípico Stemonacanthus Nees
heterotípico Stephanophysum Pohl
heterotípico Tremacanthus S.Moore
heterotípico Ulleria Bremek.
Copioglossa Miers
Cryphiacanthus Nees

DESCRIÇÃO

Ervas perenes, subarbustos ou arbustos, eretos ou decumbentes, às vezes escandentes, com cistólitos nas estruturas vegetativas,
caules geralmente quadrangulares mais ou menos pubescentes. Folhas pecioladas ou subsésseis, lâmina inteira, margem inteira a
crenulada as vezes denteada. Cimeiras simples ou compostas, terminais ou axilares, ou flores solitárias ou geminadas axilares, por
vezes formando espigas terminais, raramente axilares; brácteas, geralmente, verdes, com forma e tamanhos variáveis de acordo
com as espécies; bractéolas pequenas, às vezes vestigiais ou ausentes. Cálice 5-segmentado, com os segmentos lanceolados ou
espatulados, raramente folhosos, com ápice agudo ou arredondado, iguais a desiguais, às vezes o posterior mais longo, raramente
os laterais unidos aos anteriores; corola, tubulosa a hipocrateriforme, zigomorfa, apresenta uma porção estreita basal curta ou
longa que se abre suavemente ou abruptamente em uma porção alargada cilíndrica ou infundibuliforme, às vezes ventricosa,
limbo 5-lobado, com os lobos orbiculares a suborbiculares, reflexos ou não, contortos, iguais a subiguais, às vezes os dois lobos
posteriores mais ou menos unidos na base formando um lábio superior; estames 4, geralmente didínamos, inclusos ou exsertos,
inseridos próximo à base da porção alargada da corola; filetes unidos na base por uma membrana estaminal (filament curtain);
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anteras bitecas, oblongossagitadas, tecas paralelas, iguais e sem apêndices; disco geralmente conspícuo; estígma bífido, bilobado,
o lobo anterior, geralmente maior e recurvado, e o lobo posterior reduzido ou obsoleto; estilete glabro ou pubescente; óvulos 2–
14 em cada lóculo; frequentemente flores cleistógamas presentes. Cápsula ovóide, obovóide, claviforme, oblongolineariforme ou
elipsóide, subsséssil a estipitada, cilíndrica a mais ou menos compressa na base; sementes 4–28, obliquamente ovais a orbiculadas,
com tricomas comprimidos que quando molhados se estendem e se tornam mucilaginosos, sustentadas por retináculos curvados de
ápice agudo.

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria,
Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista,
Restinga, Savana Amazônica

Ilhas Oceânicas
Ocorrências confirmadas
Fernando de Noronha

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Ruellia ocorrentes no Brasil
 
1.             Trepadeiras, lianas ou arbustos com ramos escandentes........................ 2
–               Ervas, subarbustos, arbustos não escandentes................................ 8
2.             Corolas vermelhas....................................................... 3
–               Corolas brancas, amarelas ou lilases......................................... 6
3.             Folhas sésseis, com base frequentemente amplexicaule............. R. amplexicaulis
–               Folhas pecioladas, sem base amplexicaule.................................... 4
4.             Lâminas foliares glabras............................................ R. affinis
–               Lâminas foliares pubescentes.............................................. 5
5.             Corolas com a porção expandida do tubo gibosa........................ R. inflata
–               Corolas com a porção expandida do tubo obcônica, não gibosa........ R. chamaedrys
6.             Segmentos do cálice com ápice obtuso a arredondado, corolas amarelo-claras R. exserta
–               Segmentos do cálice com ápice agudo, corolas alvas ou lilases.................... 7
7.             Segmentos do cálice linear triangulares, corolas alvas.................... R. sprucei
–               Segmentos do cálice elípticos a lanceolados, corolas lilases................. R. jiboia
8.             Flores em cimeiras, dicásios, panículas, espigas ou tirsos........................ 9
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–               Flores solitárias ou geminifloras nas axilas das folhas superiores................. 56
9.             Flores em cimeiras ou dicásios............................................ 10
–               Flores em panículas, espigas ou tirsos...................................... 37
10.         Corolas amarelas.............................................. R. eurycodon
–               Corolas alvas, lilases, róseas, vermelhas ou alaranjadas........................ 11
11.         Corolas vermelhas, alaranjadas ou róseas................................... 12
–               Corolas alvas ou lilases.................................................. 21
12.         Cálices com segmentos linear-triangulares, com ápices agudos, pubérulos......... 13
–               Cálices com segmentos lineares, subulados, oblanceolados a espatulados, glandular-
pubescentes..................................................................... 14
13.         Corolas com a porção expandida do tubo ventricosa................... R. brevifolia
–               Corolas com a porção expandida do tubo cilíndrica.................. R. angustiflora
14.         Flores com corolas róseas e estames inclusos ou subexsertos................... 15
–               Flores com corolas vermelhas e estames exsertos............................. 17
15.         Cápsulas com 4 sementes......................................... R. inundata
–               Cápsulas com 6 a 8 sementes............................................. 16
16.         Cálices com indumento glandular-pubescente, porção estreita do tubo da corola que se
abre suavemente para a porção mais expandida, tubulosa................... R. capotyra
–               Cálices com indumento pubescente com tricomas tectores, porção estreita do tubo da
corola que se abre abruptamente para a porção mais expandida, obcônica......... R. laxa
17.         Cápsulas com 4 sementes, espécie ocorrente na Caatinga............... R. asperula
–               Capsulas com mais de 4 sementes, espécies ocorrentes em Mata Atlântica e Cerrado ....18
18.         Folhas sésseis a subsésseis, com pecíolos até 10mm................... R. subsessilis
–               Folhas pecioladas, com pecíolos maiores que 15 mm.......................... 19
19.         Inflorescências paucifloras, com até 6 flores........................... R. elegans
–               Inflorescências multifloras, com mais de 8 flores.............................. 20
20.         Cálices com segmentos lineares..................................... R. serrana
–               Cálices com segmentos espatulados a oblanceolados......... R. sceptrum-marianum
21.         Plantas acaulescentes, folhas congestas..................................... 22
–               Plantas com caules eretos a decumbentes, folhas não congestas................. 23
22.         Pedúnculos da inflorescência pubérulos, corolas alvas.................. R. morongii
–               Pedúnculos da inflorescência tomentosos a hirsutos, corolas lilases...... R. hygrophila
23.         Folhas com lâminas pubescentes, hirsutas, tomentosas, vilosas, nunca glabras...... 24
–               Folhas com lâminas glabras, raramente pubescentes ou com tricomas esparsos
restritos à margem e/ou nervuras............................................ 31
24.         Cálices com segmentos iguais em tamanho e proporção........................ 25
–               Cálices com segmentos subiguais, geralmente o segmento posterior mais longo e/ou
largo que os demais...................................................... 28
25.         Cálices com segmentos lineares triangulares, ápice agudo...................... 26
–               Cálices com segmentos lineares, ápice arredondado........................... 27
26.         Corolas com a porção expandida do tubo da corola curvada........... R. splendidula
–               Corolas com a porção expandida do tubo da corola ereta................... R. laxa
27.         Cimeiras espiciformes, secundifloras, cápsulas com 6 a 8 sementes........ R. curupira
–               Cimeiras não espiciformes, cápsulas com 4 sementes................... R. incomta
28.         Corolas com até 25 mm de comprimento, cápsula oblongiforme........ R. paniculata
–               Corolas com mais de 30 mm de comprimento, cápsula elipsoide a obovoide....... 29
29.         Porção expandida do tubo da corola de mesmo comprimento que a porção
estreita........................................................ R. riedeliana
–               Porção expandida do tubo da corola mais curta que a porção estreita............. 30
30.         Folhas com lâminas lanceoladas, às vezes variegadas, espécie endêmica de
Minas Gerais................................................R. rasa
–               Folhas com lâminas ovadas, nunca variegadas, espécie com distribuição restrita ao
Paraná e Santa Catarina......................................................... R. reitzii
31.         Segmentos do cálice subiguais, geralmente o segmento posterior mais
longo e/ou largo que os demais............................................. 32
–               Segmentos do cálice iguais............................................... 35
32.         Espécie endêmica da Mata Atlântica............................... R. curviflora
–               Espécies amazônicas.................................................... 33
33.         Cálices pubescentes apenas com tricomas tectores....................... R. rubra
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–               Cálices pubescentes com tricomas glandulares multicelulares capitados e tricomas tectores.....34
34.         Cálices com segmentos lineares a espatulados, ápices arredondados,
cápsulas com 6 a 8 sementes.......................................... R. wurdackii
–               Cálices com segmentos linear-triangulares a lineares, ápices agudos,
cápsulas com mais de 8 sementes..................................... R. nitida
35.         Cálices glabros a glabrescentes, cápsulas estreito-oblongiforme........... R. simplex
–               Cálices pubescentes, cápsulas claviformes a oblanceoladas..................... 36
36.         Brácteas lineares, lanceoladas a estreito elípticas....................... R. costata
–               Brácteas obovadas a espatuladas...................................... R. laxa
37.         Corolas vermelha a alaranjadas........................................... 38
–               Corolas alvas, amarelas, róseas ou lilases.................................... 40
38.         Brácteas avermelhadas, segmentos do cálice lineares triangulares a lanceolados,
 com ápices agudos, glabros a ciliados.................................R. chartacea
–               Brácteas verdes, segmentos do cálice lineares a linear-triangulares, com ápices arredondados,
pubescentes com tricomas glandulares..................................... 39
39.         Inflorescência com brácteas imbricadas, ovadas a elíptica, bractéolas
espatuladas a oblanceoladas............................................. R. adenocalyx
–               Inflorescência com brácteas não imbricadas, obovadas, espatuladas a lineares,
bractéolas ausentes..................................................... R. angustior
40.         Cálices com segmentos oblongos, lineares, oblanceolados ou lanceoladas......... 41
–               Cálices com segmentos lineares triangulares ou subulados...................... 43
41.         Panículas capituliformes terminais, cálices com segmentos espatulados,
oblanceolados a lineares, corolas alvas, estames inclusos.................. R. glischrocalyx
–               Tirsos ou espigas terminais, cálices com segmentos lanceolados a oblongos,
corolas amareladas, estames exsertos....................................... 42
42.         Folhas 3-4 verticiladas, raramente opostas, sésseis, brácteas ovadas a deltóides,
cápsulas 4 sementes............................................ R. verbasciformis
–               Folhas sempre opostas, pecioladas, brácteas obovadas a espatuladas, cápsulas
com mais de 8 sementes............................................ R. anamariae
43.         Cálices glabros a glabrescentes................................... R. terminalis
–               Cálices pubescentes a pubérulos.......................................... 44
44.         Cálices pubescentes com tricomas glandulares multicelulares capitados........... 45
–               Cálices pubescentes apenas com tricomas tectores e tricomas glandulares
subsésseis.......................................................... 48
45.         Corolas róseas, com porção mais expandida mais longa que a porção mais
estreita ......................................................R. cearensis
–               Corolas lilases, com porção mais expandida mais curta ou de mesmo comprimento da
porção mais estreita................................................... 46
46.         Tirsos espiciformes com brácteas esquarosas, segmentos do cálice com ápice
arredondado......................................................R. adenostachya
–               Tirsos com brácteas não esquarosas, segmentos do cálice com ápice
agudo............................................................... 47
47.         Folhas com base truncada, arredondada-decorrente, ápice obtuso a
mucronado, bractéolas lanceoladas a lineares........................... R. ciliatiflora
–               Folhas com base cuneada, obtusa a atenuada, ápice agudo a atenuado,
bractéolas ausentes.........................................R. yurimaguensis
48.         Cálices com indumento hirsuto, com tricomas castanhos............. R. hirsutissima
–               Cálices com indumento pubescente, com tricomas alvos a amarelados............ 49
49.         Corolas com a porção mais estreita ressupinada em 180°....................... 50
–               Corolas não ressupinadas ................................................ 51
50.         Folhas pubescentes a glabrescentes, corolas rosas................... R. macrantha
–               Folhas tomentosas a pubescentes, corolas lilás pálida a rosa claro........ R. neesiana
51.         Inflorescências com brácteas foliáceas, cápsulas rompentes.................... 52
–               Inflorescências com brácteas não foliáceas, cápsulas não rompentes............. 53
52.         Corolas alvas, raramente lilases, até 20 mm compr..................... R. blechum
–               Corolas lilases, maiores que 25 mm compr.......................... R. erythropus
53.         Cálices com segmentos subulados................................. R. amapensis
–               Cálices com segmentos linear-triangulares.................................. 54
54.         Espigas ou tirsos, corolas com a porção mais expandida do tubo mais
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curta ou de mesmo comprimento que a porção mais estreita................. R. proxima
–               Tirsos terminais, corolas com a porção mais expandida do tubo
mais longa do que a porção mais estreita.................................. 55
55.         Corolas amareladas............................................ R. ochroleuca
–               Corolas lilases................................................. R. tetragona
56.         Corolas vermelhas a alaranjadas...................................... R. densa
–               Corolas alvas, amarelas, rosas ou lilases..................................... 57
57.         Bractéolas ausentes.................................................... 58
–               Bractéolas presentes.................................................... 66
58.         Ápices dos segmentos do cálice arredondados....................... R. insurrecta
–               Ápices dos segmentos do cálice agudos..................................... 59
59.         Corolas alvas a amarelo pálido............................................ 60
–               Corolas lilases, raramente alvas........................................... 61
60.         Corolas com a porção basal mais estreita do tubo mais longa que a porção mais
expandida; estames subexertos..................................... R. nobilis
–               Corolas com a porção basal mais estreita do tubo mais curta ou de mesmo
comprimento que a porção expandida; estames inclusos .................. ..R. rufipila
61.         Cálices glabros ou ciliados........................................ R. bulbifera
–               Cálices com outros tipos de indumentos .................................... 62
62.         Corolas com a porção mais estreita do tubo mais curta que a porção
mais expandida......................................................... 63
–               Corolas com a porção mais estreita do tubo mais longa ou com o mesmo
 comprimento que a porção mais expandida.................................. 65
63.         Folhas lineares, lanceoladas a estreito elípticas, corolas 50-70 mm compr. R. magniflora
–               Folhas ovadas, elípticas a obovadas, corolas 11-40 mm compr................... 64
64.         Ramos e folhas jovens, especialmente na base da face abaxial, densamente
vilosos ou hirsutos................................................R. geminiflora
–               Ramos e folhas jovens pubescentes, às vezes ciliadas ou com tricomas
longos e esparsos sobre as nervuras ................................ R. bahiensis
65.         Corolas com 20-30 mm compr., fruto cápsula rompente............. R. hypericoides
–               Corolas com 30-50 mm compr., fruto cápsula não rompente............... R. nitens
66.         Ápices dos segmentos do cálice arredondados............................... 67
–               Ápices dos segmentos do cálice agudos .................................... 68
67.         Cálices com segmentos oblongos a oblanceolados, ciliados........... R. epallocaulos
–               Cálices com segmentos lineares e tricomas glandulares................. R. fulozinha
68.         Corolas com a porção estreita do tubo mais curta que a porção expandida ........ 69
–               Corolas com a porção estreita do tubo com o mesmo comprimento
 ou mais longa que a porção expandida...................................... 77
69.         Brácteas e bractéolas presentes................................... R. japurensis
–               Brácteas ausentes, apenas bractéolas presentes.............................. 70
70.         Folhas glabras................................................. R. sessilifolia
–               Folhas pubescentes, vilosas, velutinas ou hirsutas............................. 71
71.         Folhas velutinas, variegadas; corola rosa, raramente lilás .............. R. makoyana
–               Folhas vilosas, hirsutas, pubescentes; corola lilás............................. 72
72.         Folhas vilosas a densamente pubescentes........................... R. dissitifolia
–               Folhas hirsutas, pilosa, setosas ou pubescentes............................... 73
73.         Folhas com face abaxial setosa.................................. R. taboleirana
–               Folhas com outros tipos de indumento..................................... 74
74.         Folhas pubescentes com tricomas glandulosos subcapitados;
corolas 21-30 mm compr.......................................R. trachyphylla
–               Folhas hirsutas a densamente pubescentes com tricomas tectores, por vezes misturados
com tricomas glandulares, em pelo menos uma das faces; corolas maiores que 31 mm........... 75
75.         Margens das folhas serrulada; frutos com 6-8 sementes...............  R. brevicaulis
–               Margens das folhas inteira a levemente repanda; frutos com 4 sementes .......... 76
76.         Face adaxial das folhas escabra................................ R. helianthemum
–               Face adaxial das folhas velutina ................................. R. hapalotricha
77.         Folhas variegadas.............................................. R. devosiana
–               Folhas não variegadas................................................... 78
78.         Corolas com a porção mais estreita do tubo de mesmo comprimento que a porção expandida ...79
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–               Corolas com a porção mais estreita do tubo mais longa que a porção expandida.... 83
79.         Corolas alvas.......................................................... 80
–               Corolas lilases......................................................... 81
80.         Frutos com 4 sementes............................................. R. kleinii
–               Frutos com 6 a 8 sementes..................................... R. menthoides
81.         Folhas glabras a glabrescentes..................................... R. solitaria
–               Folhas pubescentes a hirsutas............................................ 82
82.         Plantas arbustivas ou subarbustivas................................ R. multifolia
–               Plantas herbáceas.............................................. R. squarrosa
83.         Porção expandida do tubo da corola cilíndrica, estames exsertos.......... R. herbstii
–               Porção expandida do tubo da corola obcônica, estames inclusos................. 84
84.         Frutos com mais de 8 sementes................................. R. jussieuoides
–              Frutos com 6 a 8 sementes............................................... 85
85.         Espécie amazônica, folhas glabras a glabrescentes................... R. tarapotana
–               Espécie endêmica da Mata Atlântica, folhas pubescentes................. R. furcata

BIBLIOGRAFIA

Ezcurra C. 1993. Systematics of Ruellia (Acanthaceae) in Southern South America – Annals of the Missouri Botanical Garden.
80: 787–845.
Tripp E. A. & Luján M. A. 2018. Venezuelan Ruellia (Acanthaceae): A Monography – Memoirs of the New York Botanical
Garden, v. 119.
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Ruellia adenocalyx Lindau
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm; forma
da lâmina(s) elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento pilosa(s)/pubescente(s).
Inflorescência: tipo tirso(s) terminal(ais)/espiga(s) com bráctea(s) folhosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor:
segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es); cor da corola vermelha; porção mais
expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s);
lobo(s) da corola reflexo(s)/revoluto(s); posição dos estame(s) exserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s); placenta(s)
unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) em
todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A Amaral-Santos, 910, CEN (CEN00065904), Goiás
Cledimara Sinigaglia, 2, CEN (CEN00055683), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Ruellia adenocalyx Lindau

Figura 2: Ruellia adenocalyx Lindau

Figura 3: Ruellia adenocalyx Lindau

Figura 4: Ruellia adenocalyx Lindau
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Figura 5: Ruellia adenocalyx Lindau

Figura 6: Ruellia adenocalyx Lindau

BIBLIOGRAFIA

Lindau, G. 1898. Acanthaceae In Urban, I. (ed) Plantae novae americanae imprimis Glaziovianae. II, Bot. Jahrb. Syst.  25(3,
Beibl. 60): 44-50.
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Ruellia adenostachya Lindau
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s)
50 mm/maior(es) que 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/
decorrente(s); indumento glabrescente(s)/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis)/na(s) face(s) abaxial/com tricoma(s) simples
sobre a(s) margem(ns)/com tricoma(s) simples sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo tirso(s) terminal(ais)/espiga(s) com
bráctea(s) folhosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) bráctea(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos
segmento(s) do cálice(s) oblongo(s)/linear(es); cor da corola lilás; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s)
porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s);
posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não.
Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kirkbride, MCG, 1263, SPF,  (SPF00084789), Distrito Federal
B.M.T. Walter, 1815, SPF,  (SPF00111475), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Ruellia adenostachya Lindau

Figura 2: Ruellia adenostachya Lindau

BIBLIOGRAFIA

Lindau, G. 1898. Acanthaceae In Urban, I. (ed) Plantae novae americanae imprimis Glaziovianae. II, Bot. Jahrb. Syst.  25(3,
Beibl. 60): 44-50
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Ruellia affinis (Schrad.) T. Anderson
Tem como sinônimo
homotípico Dipteracanthus affinis (Schrad.) Nees
heterotípico Dipteracanthus neowedia Nees
heterotípico Dipteracanthus subringens Nees
heterotípico Ruellia neowedia (Nees) Lindau
heterotípico Ruellia subringens (Nees) Lindau

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação apoiante(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm; forma
da lâmina(s) ovada(s)/oblonga(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/decorrente(s);
indumento glabra(s). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor:
segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es)/lanceolado(s); cor da corola
vermelha; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s)
da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/reflexo(s); posição dos estame(s) exserto(s). Fruto: forma da cápsula(s)
obovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8/mais de 8;
tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Indriunas, 95, CVRD, 597109,  (RB00853546), Espírito Santo
A.M. Carvalho, 4613, CEPEC

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia affinis (Schrad.) T. Anderson

Figura 2: Ruellia affinis (Schrad.) T. Anderson

Figura 3: Ruellia affinis (Schrad.) T. Anderson
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia amapensis Wassh.
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm; forma da
lâmina(s) elíptica(s)/obovada(s); ápice(s) acuminado(s); base atenuada(s)/decorrente(s); indumento pilosa(s). Inflorescência:
tipo tirso(s) terminal(ais)/espiga(s) com bráctea(s) folhosa(s)/tirsóide(s); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s)
do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) subulado(s); cor da corola amarela/creme esverdeada/branca com
ápice(s) dos lobo(s) vermelho escuro; porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s)/igual(ais)
a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola ereto(s) a(s) subereto(s)/
não revoluto(s); posição dos estame(s) subexserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s)
rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. S. Cowan, 38235, US,  (US00680115), NY,  (NY00621903), Amapá, Typus
J.M. Pires, 50309, MG
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia amplexicaulis (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Arrhostoxylum amplexicaule Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/apoiante(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s)
menor que 10 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base decorrente(s)/subcordada(s);
indumento glabra(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio; bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s)
do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola vermelha; porção mais
expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s);
lobo(s) da corola reflexo(s)/revoluto(s)/retorcido(s); posição dos estame(s) exserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s);
placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s)
higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.B. Cavalcanti, 607, CEN (CEN00023117), Distrito Federal
H.S. Irwin, 5372, NY, US

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia amplexicaulis (Nees) Lindau

Figura 2: Ruellia amplexicaulis (Nees) Lindau

Figura 3: Ruellia amplexicaulis (Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia anamariae A.S.Reis, A.Gil &
Kameyama
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm; forma da
lâmina(s) ovada(s)/lanceolada(s); ápice(s) acuminado(s); base cuneada(s); indumento pubescente(s)/com tricoma(s) simples/
com tricoma(s) glandular(es) pedunculado(s)/na(s) face(s) abaxial/na(s) face(s) adaxial. Inflorescência: tipo tirso(s) terminal(ais);
bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) oblongo(s)/
lanceolado(s); cor da corola amarela/esverdeada; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s);
forma da porção expandida(s) da corola urceolada(s); lobo(s) da corola revoluto(s); posição dos estame(s) exserto(s). Fruto:
forma da cápsula(s) elíptica(s)/ovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s)
por fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Shrubs 1–5 m tall, erect, sometimes with longer branches scandent; stems herbaceous, woody at base, cylindrical
to subquadrangular, fissured, geniculate, younger stems pubescent with stalked and subsessil glandular trichomes,
and eglandular trichomes, older stems glabrescent, cystoliths inconspicuous. Leaves sticky; petioles 1.5–3 cm long,
pubescent with glandular and eglandular trichomes; blades 9.5–21 × 4–9.7 cm, ovate-lanceolate, apex acuminate,
margin sinuate, base cuneate, slightly decurrent, membranaceous, discolored, both surfaces pubescent with glandular
and eglandular trichomes, trichomes 0.5–2 mm long, denser on the veins and margins, many glandular trichomes lose
their head, cystoliths inconspicuous. Inflorescence a terminal unbranched thyrsus compound by decussate dichasia,
with 2–3 flowers per dichasium, rachis 29.5 cm long, pubescent; bracts 32–77 × 11–29 mm, leaf-like, lanceolate to
ovate-lanceolate, both surfaces pubescent with glandular trichomes, margin ciliolate with glandular trichomes. Dichasia
peduncles 5–22 mm long, pubescent with glandular trichomes; first order bracteoles 16–35 × 4.5–14 mm, obovate to
oblong, apex obtuse, shortly cuspidate, surface similar to the bracts, other bracteoles gradually smaller. Pedicels 3–9
mm long, pubescent with glandular trichomes; calyx 14–20 mm long, 5–lobed, externally pubescent with glandular
trichomes, internally pubescent with eglandular trichomes, ciliolate with glandular trichomes, lobes 9–14 × 2–3 mm,
equal, oblong–lanceolate, apex acute; corolla pale greenish-yellow, 38–48 mm long, sub-infundibular, externally pilose
with short eglandular trichomes, narrow unexpanded portion of the tube slightly laterally depressed, 17–22 mm long,
3.5–4 mm diam., expanded portion of the tube 17–22 mm long, 7–15 mm diam., suburceolate, lobes 5–10 mm long,
strongly revolute, suboblong to subovate, apex shallowly emarginate, asymmetrical, internally pubescent on the lower
half, with eglandular long whitish trichomes; stamens exserted 9–10.5 mm beyond the mouth of the corolla, weakly
didynamous; free portion of the filaments 8–17 mm long, glabrous, anthers yellowish, oblong or suboblong, 8–10 mm
long, dorsally puberulent with glandular trichomes; ovary 5–7 × 2–2.5 mm, pubescent with eglandular trichomes; style
34–35 mm long, pubescent at base, exserted; stigma bifid, 2–2.5 mm long, glabrous. Capsule lanceolate-elliptic to
slightly clavate, 20–37 mm long, solid base 10–13 mm long, densely pubescent with eglandular trichomes. Seeds 12–
16, 4.5–5.1 × 3.4–4.2 mm, pentagonal to suborbicular, hygroscopic trichomes covering the entire surface; retinacula
carinate, 4–5 mm long, apex bidentate.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo Rupestre, Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.S. Reis, 46, MG, Pará, Typus
G.Pereira-Silva, 13296, RB,  (RB01387786), Maranhão

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Ruellia anamariae A.S.Reis, A.Gil & Kameyama
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex
Rambo
Tem como sinônimo
basiônimo Stephanophysum angustiflorum Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento
pubescente(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples. Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s)
presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola
vermelha; porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da
corola cilíndrica(s); lobo(s) da corola ereto(s) a(s) subereto(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma
da cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais
de 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Glocimar Pereira-Silva, 10879, CEN (CEN00067318), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo

Figura 2: Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo

Figura 3: Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo

Figura 5: Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo

532

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F305887732.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F305887733.jpg


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia angustior (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Stemonacanthus angustior Nees
heterotípico Dipteracanthus tomentosus Nees
heterotípico Ruellia salviifolia (Nees) Profice

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/xilopódio. Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10
mm a(s) 50 mm/maior(es) que 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/obovada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/
arredondado(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/obtuso(s); indumento tomentosa(s)/pubescente(s)/glabrescente(s). Inflorescência:
tipo tirso(s) terminal(ais); bráctea(s) e bractéola(s) bráctea(s) presente(s)/bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s)
igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola vermelha; porção mais expandida(s)
da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da
corola revoluto(s); posição dos estame(s) exserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/obovada(s); placenta(s) unida(s)
cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s)
superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.D.Sartin &E.C.Silva, 380, UFG, Tocantins
T.B. Cavalcanti, 1371, CEN (CEN00019571), Goiás
Fonseca, M.L., 1041, IBGE

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia angustior (Nees) Lindau

Figura 2: Ruellia angustior (Nees) Lindau

Figura 3: Ruellia angustior (Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Ruellia angustior (Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia asperula (Mart. ex Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Stephanophysum asperulum Mart. ex Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma não. Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm; forma
da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/obtuso(s)/arredondada(s);
indumento tomentosa(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis)/com tricoma(s) glandular(es)
pedunculado(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio; bráctea(s) e bractéola(s) bráctea(s) presente(s)/bractéola(s)
presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es); cor da corola vermelha/
amarela; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da
corola ventricosa(s) ou inflada(s); lobo(s) da corola patente(s)/reflexo(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) exserto(s).
Fruto: forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por
fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ferreira, EVR, 12, ASE (ASE0022960), Sergipe

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia asperula (Mart. ex Nees) Lindau

Figura 2: Ruellia asperula (Mart. ex Nees) Lindau

Figura 4: Ruellia asperula (Mart. ex Nees) Lindau

Figura 5: Ruellia asperula (Mart. ex Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 6: Ruellia asperula (Mart. ex Nees) Lindau

Figura 7: Ruellia asperula (Mart. ex Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia bahiensis (Nees) Morong
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus bahiensis Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s)
50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento
pubescente(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis)/na(s) face(s) abaxial. Inflorescência: tipo flor(es)
solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do
cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção
mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição
dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/obovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não.
Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.R. Pirani, 3436, SPF,  (SPF00100559)
L.B. Pimentel, 264, RB,  (RB01184255), Ceará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia bahiensis (Nees) Morong

Figura 2: Ruellia bahiensis (Nees) Morong

Figura 3: Ruellia bahiensis (Nees) Morong
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia blechum L.
DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/rizoma(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s)
50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento
pubescente(s)/com tricoma(s) simples. Inflorescência: tipo tirso(s) terminal(ais)/espiga(s) com bráctea(s) folhosa(s)/espiga(s)
terminal(ais)/tirsóide(s); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s)
do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola branca/lilás; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção
mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s)/cilíndrica(s); lobo(s) da corola ereto(s) a(s) subereto(s)/
patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) ovada(s); placenta(s) unida(s)
cápsula(s) rompente(s) sim. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s)
margem(ns).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Ilhas Oceânicas
Ocorrências confirmadas
Fernando de Noronha

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R.Figlioli, 2, PMSP (PMSP016480), São Paulo
D.A. Folli, 7405, RB,  (RB01216225), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia blechum L.

Figura 2: Ruellia blechum L.

Figura 3: Ruellia blechum L.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia brevicaulis (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus brevicaulis Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma fasciculada(s) fusiforme(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/xilopódio. Folha: compr. (mm) do
pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/obovada(s); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s)/obtuso(s);
base cuneada(s)/atenuada(s); indumento pilosa(s)/com tricoma(s) simples. Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es);
bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do
cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás/purpúrea; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção
mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s); posição dos estame(s)
incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de
semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 6419, US, MBM
Setubal, R, 101, ICN,  (ICN00028420), Rio Grande do Sul
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra
Tem como sinônimo
basiônimo Stephanophysum brevifolium Pohl
heterotípico Ruellia amoena Nees
heterotípico Ruellia graecizans Backer
heterotípico Stephanophysum longifolium Pohl

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm/
maior(es) que 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/
atenuada(s); indumento glabrescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis). Inflorescência:
tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio; bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos
segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola vermelha/amarela; porção mais expandida(s) da corola
mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola ventricosa(s) ou inflada(s); lobo(s) da
corola ereto(s) a(s) subereto(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) subexserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) clavada(s);
placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s)
higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta
Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Bahia, Ceará)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 12310, NY, HBR, RB
Schwirkowski, P., Schwirkowski, P., FURB (FURB55533), Santa Catarina
Pirani, JR, 2143, SPF,  (SPF00060484), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

544

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/spf/spf/0/6/4/84/spf00060484.dzi


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra

Figura 2: Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia bulbifera Lindau
Tem como sinônimo
heterotípico Dipteracanthus tuberosus Nees
heterotípico Ruellia loefgrenii Lindau

DESCRIÇÃO

Raiz: forma fibrosa(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/xilopódio. Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor
que 10 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/obovada(s); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s)/obtuso(s); base cuneada(s)/
atenuada(s); indumento glabra(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis)/com tricoma(s) simples esparso(s)
sobre a(s) margem(ns)/com tricoma(s) simples esparso(s) sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es);
bráctea(s) e bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es)
triangular(es); cor da corola branca/lilás claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais
estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos
estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) obovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente:
número de semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pott, A, 3582, SPF,  (SPF00071208), Mato Grosso do Sul
Pedersen, TM, 5466, ICN,  (ICN00028444)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia bulbifera Lindau

Figura 2: Ruellia bulbifera Lindau

Figura 3: Ruellia bulbifera Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Ruellia bulbifera Lindau

Figura 5: Ruellia bulbifera Lindau

Figura 6: Ruellia bulbifera Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia capotyra Braz & I.Azevedo
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm;
forma da lâmina(s) elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento com tricoma(s)
glandular(es) séssil(eis)/com tricoma(s) simples sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio;
bráctea(s) e bractéola(s) bráctea(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s)
linear(es)/subulado(s); cor da corola rosa; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s);
forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola reflexo(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s)
subexserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de
semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Ruellia capotyra Braz & I.Azevedo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 2: Ruellia capotyra Braz & I.Azevedo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia cearensis Lindau
Tem como sinônimo
heterotípico Siphonacanthus repens Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/decorrente(s);
indumento pilosa(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples. Inflorescência: tipo tirso(s) terminal(ais); bráctea(s) e bractéola(s)
presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola
rosa/purpúrea; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s)
da corola cilíndrica(s)/curvada(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma
da cápsula(s) elíptica(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s)
8/mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Rodrigues, 79, K (K001048072), Pernambuco

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia cearensis Lindau

Figura 2: Ruellia cearensis Lindau

Figura 3: Ruellia cearensis Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia chamaedrys (Nees) Angely
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus chamaedrys Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação decumbente(s)/apoiante(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s)
50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento
pilosa(s)/pubescente(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) simples sobre a(s) margem(ns)/com tricoma(s)
simples sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s)
bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es)/
lanceolado(s); cor da corola vermelha; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma
da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola reflexo(s)/revoluto(s); posição dos estame(s) exserto(s).
Fruto: forma da cápsula(s) desconhecida(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) desconhecida(s). Semente: número
de semente(s) por fruto(s) desconhecida(s); tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pohl, J.B.E., 3632, W (W0004529), Typus
M. Nadruz, 3392, RB,  (RB01396819), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia chamaedrys (Nees) Angely

Figura 2: Ruellia chamaedrys (Nees) Angely

Figura 3: Ruellia chamaedrys (Nees) Angely

BIBLIOGRAFIA

Angely,Fl.Anal.Fitogergr.Estado de São Paulo 5:922,1970(1971).
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

 
 
Espécie citada para SP por Nees (Fl. Bras.p.31), o tipo Arrayal da Penha, Pohl s.n.
 
 
sin. Dipteracanthus chamaedrys Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia chartacea (T.Anderson) Wassh.
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/decorrente(s);
indumento glabra(s). Inflorescência: tipo tirso(s) terminal(ais); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s)
do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es)/lanceolado(s); cor da corola vermelha;
porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola
obcônica(s); lobo(s) da corola reflexo(s)/revoluto(s)/retorcido(s); posição dos estame(s) exserto(s). Fruto: forma da cápsula(s)
desconhecida(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) desconhecida(s). Semente: número de semente(s) por fruto(s)
desconhecida(s); tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Árbocz, G.F., 1321, ESA, 98721,  (ESA098721), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Ruellia chartacea (T.Anderson) Wassh.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 2: Ruellia chartacea (T.Anderson) Wassh.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia ciliatiflora Hook.
DESCRIÇÃO

Raiz: forma fibrosa(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm/maior(es) que
50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s); ápice(s) agudo(s); base cuneada(s)/obtuso(s)/decorrente(s)/truncada(s); indumento
pubescente(s)/com tricoma(s) simples sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo tirso(s) terminal(ais)/cimeira(s) axilar(es);
bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es)
triangular(es); cor da corola lilás/com mancha(s) roxa; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção mais
estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos
estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente:
número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Takahashi, A., 1032, COR
Piccinini, BG, 3401, MBM (MBM157553)
M.M. Arbo; A. Schinini; N. Loizaga de Castro, s.n., CESJ, 51484,  (CESJ051484), SPF, 51484,  (SPF00065952)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia costata (Nees) Hiern
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ruellia costata, .

Tem como sinônimo
basiônimo Arrhostoxylum costatum Nees
Ruellia costata  var.  latifolium Nees
Ruellia costata  var.  salicifolium Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/
decorrente(s); indumento glabra(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples esparso(s) sobre a(s) margem(ns)/com tricoma(s)
simples esparso(s) sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor:
segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás; porção
mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s);
lobo(s) da corola patente(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) oblonga(s); placenta(s) unida(s)
cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s)
margem(ns).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Cordeiro, 4902, MBM (MBM383367)
Silva, M.N., 363, MG (MG111871), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia costata (Nees) Hiern

Figura 2: Ruellia costata (Nees) Hiern

Figura 3: Ruellia costata (Nees) Hiern
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia curupira E.C.O.Chagas & Costa-
Lima
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm/maior(es)
que 50 mm; forma da lâmina(s) elíptica(s); ápice(s) agudo(s); base atenuada(s); indumento pilosa(s). Inflorescência:
tipo cimeira(s) axilar(es)/com flor(es) secunda(s); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do
cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es); cor da corola lilás/roxa; porção mais expandida(s) da
corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s)/mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da
corola obcônica(s); lobo(s) da corola reflexo(s)/retorcido(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
elíptica(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s)
higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia curviflora Nees & Mart.
Tem como sinônimo
basiônimo Arrhostoxylum curviflorum (Nees & Mart.) Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/decorrente(s);
indumento glabra(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do
cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) espatulado(s)/linear(es); cor da corola lilás claro/lilás; porção mais
expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s)/
curvada(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
elíptica(s)/oblonga(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de
8; tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 63299, CEPEC,  (CEPEC00073132), Bahia
Amorim, A. M., 7599, CEPEC,  (CEPEC00129289), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia curviflora Nees & Mart.

Figura 2: Ruellia curviflora Nees & Mart.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia densa (Nees) Hiern
Tem como sinônimo
basiônimo Siphonacanthus densus Nees
heterotípico Ruellia diffusa (Nees) Lindau
heterotípico Ruellia rubiginosa (Nees) Lindau
heterotípico Ruellia villosa (Nees) Lindau
heterotípico Siphonacanthus diffusus Nees
heterotípico Siphonacanthus pubens Nees
heterotípico Siphonacanthus rubiginosus Nees
heterotípico Siphonacanthus villosus Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma fibrosa(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/xilopódio. Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor
que 10 mm/10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s)/
obtuso(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/decorrente(s); indumento pilosa(s)/tomentosa(s)/velutina(s)/glabrescente(s)/hirsuta(s)/
com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e
bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) espatulado(s)/linear(es)
triangular(es)/linear(es); cor da corola vermelha; porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais
estreita(s)/igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s)/cilíndrica(s)/ventricosa(s)
ou inflada(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) subexserto(s). Fruto: forma da cápsula(s)
elíptica(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4/6 a(s) 8;
tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.P. Heringer, 5175, IBGE
José Floriano Barêa Pastore, 2164, CEN (CEN00069459), Bahia
G. Hatschbach, 42329, CEPEC,  (CEPEC00034271), Bahia
Souza, V.C., 25166, ESA (ESA073417), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia densa (Nees) Hiern

Figura 2: Ruellia densa (Nees) Hiern

Figura 3: Ruellia densa (Nees) Hiern
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Ruellia densa (Nees) Hiern
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia devosiana Jacob-Makoy ex
E.Morren
DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/decorrente(s);
indumento pilosa(s)/velutina(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples. Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es);
bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do
cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção
mais estreita(s)/mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s)
da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) obovada(s); placenta(s)
unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s)
desconhecida(s).

COMENTÁRIO

Ruellia devosiana possui folhas discolores, com a face abaxial vinácea a arroxeada e a face adaxial de cor verde escuro com com
mácula esbranquiçada sobre as nervuras.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Schwirkowski, P., 2353, FURB, 55851 (FURB55851), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia devosiana Jacob-Makoy ex E.Morren

Figura 2: Ruellia devosiana Jacob-Makoy ex E.Morren

Figura 3: Ruellia devosiana Jacob-Makoy ex E.Morren
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Ruellia devosiana Jacob-Makoy ex E.Morren

Figura 5: Ruellia devosiana Jacob-Makoy ex E.Morren
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia dissitifolia (Nees) Hiern
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus dissitifolius Nees
heterotípico Dipteracanthus brachysiphon Nees
heterotípico Ruellia brachysiphon (Nees) Lindau

DESCRIÇÃO

Raiz: forma fasciculada(s) fusiforme(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/xilopódio. Folha: compr. (mm) do
pecíolo(s) menor que 10 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/obovada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/arredondado(s); base
atenuada(s)/decorrente(s); indumento pilosa(s)/tomentosa(s)/velutina(s)/pubescente(s)/hirsuta(s)/com tricoma(s) simples/
com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis)/com tricoma(s) glandular(es) pedunculado(s). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s)
axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s)
do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s)
porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s);
posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/obovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s)
rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) desconhecida(s); tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 864, RB
Duarte, 576, RB, 58506,  (RB00036656), Minas Gerais
Rodrigues Silva, R, 698, HEPH,  (HEPH00000143), Distrito Federal
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia elegans Poir.
Tem como sinônimo
heterotípico Arrhostoxylum formosum (Andrews) Nees
heterotípico Arrhostoxylum silvaccola (Mart.) Nees
heterotípico Ruellia silvaccola (Mart. ex Ness) Lindau

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/arredondado(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/
decorrente(s); indumento pilosa(s)/pubescente(s)/hirsuta(s)/com tricoma(s) simples. Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es);
bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s)
espatulado(s)/linear(es); cor da corola vermelha; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais
estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola curvada(s); lobo(s) da corola patente(s)/reflexo(s); posição dos estame(s)
exserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/obovada(s)/clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não.
Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8/mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Simão-Bianchini, R., 645, SP
R. D. Macedo, s.n., RB, 571812,  (RB00772947), Minas Gerais
Barreto, K.D. et al., 1441, ESA, 571812 (ESA013760), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia elegans Poir.

Figura 2: Ruellia elegans Poir.

Figura 3: Ruellia elegans Poir.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Ruellia elegans Poir.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia epallocaulos Leonard ex C.Ezcurra
& Wassh.
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor
que 10 mm/10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/obtuso(s)/
arredondada(s); indumento glabra(s). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s)
presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) oblanceolado(s)/oblongo(s); cor da
corola lilás/purpúrea/azul; porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção
expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto:
forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por
fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Romagnolo, M.B., 3158, HUEM,  (HUEM000000062), Paraná
G. Hatschbach, 8322, MBM (MBM036383), Paraná
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia erythropus (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Siphonacanthus erythropus Nees
heterotípico Pentstemonacanthus modestus Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma fibrosa(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s);
indumento pubescente(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis). Inflorescência:
tipo flor(es) solitária(s) axilar(es)/espiga(s) com bráctea(s) folhosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s)
do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola branca/lilás/purpúrea/azul;
porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola
obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
ovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) sim. Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4/6 a(s) 8;
tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 74886, ASE (ASE0020563), Mato Grosso do Sul
G. Hatschbach, 21936, MBM (MBM011023), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia erythropus (Nees) Lindau

Figura 2: Ruellia erythropus (Nees) Lindau

Figura 3: Ruellia erythropus (Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Ruellia erythropus (Nees) Lindau

Figura 5: Ruellia erythropus (Nees) Lindau

Figura 6: Ruellia erythropus (Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia eurycodon Lindau
Tem como sinônimo
heterotípico Stephanophysum flavum Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm/maior(es) que
50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento
pilosa(s)/velutina(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) pedunculado(s). Inflorescência:
tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio; bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos
segmento(s) do cálice(s) oblongo(s)/linear(es) triangular(es); cor da corola amarela; porção mais expandida(s) da corola mais
longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola ventricosa(s) ou inflada(s); lobo(s) da corola
ereto(s) a(s) subereto(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) exserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s); placenta(s)
unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) em
todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A Amaral-Santos, 1491, CEN, 58682 (CEN00047505), Minas Gerais
Araci Molnar Alonso, 1251-1, CEN, 58682 (CEN00093994), Distrito Federal
Mello Barreto, 4390, RB, 58682,  (RB00286328), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia eurycodon Lindau

Figura 2: Ruellia eurycodon Lindau

579

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F47015428.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F47015429.jpg


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia exserta Wassh. & J.R.I. Wood
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação apoiante(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm/10
mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/oblonga(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) acuminado(s); base atenuada(s)/
obtuso(s)/decorrente(s); indumento glabra(s)/com tricoma(s) simples esparso(s) sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo
cimeira(s) axilar(es)/com flor(es) secunda(s); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais);
forma dos segmento(s) do cálice(s) oblongo(s); cor da corola amarela; porção mais expandida(s) da corola mais longa que
a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s)/cilíndrica(s); lobo(s) da corola revoluto(s);
posição dos estame(s) exserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) obovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não.
Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Rondônia, Tocantins)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Árbocz, G.F., 3911, ESA (ESA048159), Mato Grosso
R. R. Santos, R. Souza, 1798, US,  (US00730842), Mato Grosso, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia exserta Wassh. & J.R.I. Wood

Figura 2: Ruellia exserta Wassh. & J.R.I. Wood

Figura 3: Ruellia exserta Wassh. & J.R.I. Wood
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia fulozinha E.C.O.Chagas & Costa-
Lima
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm; forma da
lâmina(s) ovada(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base decorrente(s); indumento pubescente(s). Inflorescência:
tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais);
forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es); cor da corola lilás claro; porção mais expandida(s) da corola mais curta que
a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s);
posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não.
Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Subarbusto

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Pernambuco)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia furcata (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus furcatus Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm;
forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/decorrente(s); indumento
pilosa(s)/pubescente(s). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s).
Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás
claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da
corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
elíptica(s)/obovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8;
tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M.A. Braga, 7637, RB,  (RB01137995), Rio de Janeiro
Gurtler, J.; Costa-Lima, J.L.; Hollunder, R.K.; Frade, M.S. & Scheidegger, A.F.A., 7637, VIES, 24558,  (VIES024558),
Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia furcata (Nees) Lindau

Figura 2: Ruellia furcata (Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia geminiflora Kunth
Tem como sinônimo
homotípico Gymnacanthus geminiflorus (Kunth) Oerst.
heterotípico Dipteracanthus angustifolius (Nees) Bremek.
heterotípico Dipteracanthus blanchetianus Nees
heterotípico Dipteracanthus humilis Nees
heterotípico Dipteracanthus porrigens Nees
heterotípico Dipteracanthus vindex (Mart.) Nees
heterotípico Ruellia beyrichiana (Nees) S.Moore
heterotípico Ruellia blanchetiana (Moric.) Lindau
heterotípico Ruellia vindex (Nees) Lindau
Dipteracanthus geminiflorus Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/xilopódio. Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm
a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/oblonga(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/arredondado(s);
base cuneada(s)/atenuada(s); indumento pilosa(s)/velutina(s)/pubescente(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples/com
tricoma(s) glandular(es) séssil(eis). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) ausente(s). Flor:
segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás claro/lilás;
porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola
obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) obovada(s); placenta(s)
unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) em
todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

V.C. Souza, 4701, ESA (ESA012437), São Paulo
V.C. Souza, 4368, ESA (ESA012060), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia geminiflora Kunth

Figura 2: Ruellia geminiflora Kunth

Figura 3: Ruellia geminiflora Kunth
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Ruellia geminiflora Kunth

Figura 5: Ruellia geminiflora Kunth

Figura 6: Ruellia geminiflora Kunth

587

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F125021709.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F301044928.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F301044937.jpg


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 7: Ruellia geminiflora Kunth
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia glischrocalyx Lindau
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) maior(es) que 50 mm;
forma da lâmina(s) oblonga(s)/elíptica(s); ápice(s) acuminado(s); base atenuada(s)/decorrente(s); indumento glabra(s).
Inflorescência: tipo panícula(s) congesta(s) terminal(ais); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s)
igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) oblanceolado(s)/espatulado(s)/linear(es); cor da corola branca; porção mais
expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s)
da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s)
unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s)
desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 9794, K (K001046031)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia hapalotricha Lindau
DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/xilopódio. Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que
10 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s); base cuneada(s)/obtuso(s)/arredondada(s);
indumento pilosa(s)/tomentosa(s)/velutina(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis).
Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do
cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es)/lanceolado(s); cor da corola lilás/purpúrea;
porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola
obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) obovada(s); placenta(s)
unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) em
todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.M.T. Walter, 3740, CEN (CEN00032013), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia hapalotricha Lindau

Figura 2: Ruellia hapalotricha Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia helianthemum (Nees) Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus helianthemum Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm; forma da
lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/obovada(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s); base cuneada(s)/obtuso(s); indumento pilosa(s)/
hirsuta(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es);
bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do
cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola purpúrea/roxa; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção
mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição
dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente:
número de semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.B.E. Pohl, s.n., GZU, 249505
Mendonça, RC, 4830, IBGE,  (IBGE00054716), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia helianthemum (Nees) Profice

BIBLIOGRAFIA

Nees in Mart., Fl.Bras.9: 36,1847.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia herbstii (Hook.) Hiern
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que
10 mm/10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base
atenuada(s)/decorrente(s); indumento glabra(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples sobre a(s) nervura(s). Inflorescência:
tipo cimeira(s) axilar(es)/flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s)
do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola rosa/branca; porção mais
expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s)/
cilíndrica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) subexserto(s). Fruto: forma da cápsula(s)
desconhecida(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) desconhecida(s). Semente: número de semente(s) por fruto(s)
desconhecida(s); tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., K,  (K001046010)

BIBLIOGRAFIA

Bot.Mag. t. 5156.= Dipteracanthus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia hirsutissima (Nees) E.A.Tripp
Tem como sinônimo
basiônimo Spirostigma hirsutissimum Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que
10 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/decorrente(s); indumento
pilosa(s)/tomentosa(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples. Inflorescência: tipo espiga(s) terminal(ais); bráctea(s) e
bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es);
cor da corola desconhecida(s); porção mais expandida(s) da corola desconhecida(s); forma da porção expandida(s) da
corola desconhecida(s); lobo(s) da corola desconhecido(s); posição dos estame(s) desconhecido(s). Fruto: forma da cápsula(s)
clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s)
higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia hygrophila Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Ruellia chiquitensis Baill.

DESCRIÇÃO

Raiz: forma fibrosa(s). Caule: conformação rizoma(s)/acaulescente. Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm;
forma da lâmina(s) obovada(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s); base decorrente(s); indumento pilosa(s)/pubescente(s)/
com tricoma(s) simples/pubérula(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio; bráctea(s) e bractéola(s) bráctea(s)
presente(s)/bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es)
triangular(es); cor da corola lilás claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma
da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s).
Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por
fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.Brandão, 58, COR,  (COR00002495), Mato Grosso do Sul
G. Hatschbach, 29597, MBM, NY
Gaudichaud, C., s.n., P, P03047490,  (P03047490), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia hygrophila Mart.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia hypericoides (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus hypericoides Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma fibrosa(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/rizoma(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor
que 10 mm; forma da lâmina(s) ovada(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s); base cuneada(s)/arredondada(s)/truncada(s);
indumento pubescente(s)/glabrescente(s)/puberulento(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis).
Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s)
igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás/azul; porção mais expandida(s)
da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola
patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/ovada(s); placenta(s)
unida(s) cápsula(s) rompente(s) sim. Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4/6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s)
desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, E., 8675, RB
Sellow, s.n., K,  (K000534093), Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia incomta (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus incomtus Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma fasciculada(s) fusiforme(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/xilopódio. Folha: compr. (mm)
do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/obovada(s); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s)/
obtuso(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/decorrente(s); indumento velutina(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com
tricoma(s) glandular(es) séssil(eis)/com tricoma(s) glandular(es) pedunculado(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/
dicásio; bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s)
espatulado(s)/linear(es); cor da corola branca/purpúrea/amarela/com mancha(s) roxa; porção mais expandida(s) da corola
mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/
não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/obovada(s); placenta(s) unida(s)
cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s)
superfície(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

K tia Calago, 174, CEN (CEN00036447), Goiás
Boaventura, M, 165, HEPH,  (HEPH00000179), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia incomta (Nees) Lindau

Figura 2: Ruellia incomta (Nees) Lindau

Figura 3: Ruellia incomta (Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia inflata Rich.
Tem como sinônimo
heterotípico Ruellia cordifolia Lindau
heterotípico Ruellia pipericaulis Rizzini
heterotípico Stephanophysum cordifolium Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação apoiante(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm/10 mm
a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/oblonga(s)/elíptica(s); ápice(s) acuminado(s); base arredondada(s)/subcordada(s);
indumento pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) pedunculado(s)/com tricoma(s) simples sobre
a(s) margem(ns). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s)
subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola vermelha; porção mais expandida(s) da
corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s)/mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da
corola ventricosa(s) ou inflada(s); lobo(s) da corola reflexo(s)/retorcido(s); posição dos estame(s) exserto(s). Fruto: forma da
cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8;
tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 47219, K,  (K001032598), Amapá

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia inflata Rich.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia insurrecta E.C.O.Chagas & Costa-
Lima
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm
a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) elíptica(s); ápice(s) acuminado(s); base decorrente(s); indumento puberulento(s)/com
tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s)
e bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es); cor da
corola lilás; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da
corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s)
higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia inundata Kunth
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10
mm/10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/obovada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/
decorrente(s)/arredondada(s); indumento pilosa(s)/pubescente(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio; bráctea(s)
e bractéola(s) bráctea(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) oblongo(s)/
linear(es); cor da corola rosa; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da
porção expandida(s) da corola obcônica(s)/cilíndrica(s); lobo(s) da corola patente(s)/reflexo(s); posição dos estame(s)
incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de
semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 11709, CEPEC,  (CEPEC00076742), Ceará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Ruellia inundata Kunth
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 2: Ruellia inundata Kunth

Figura 3: Ruellia inundata Kunth

Figura 4: Ruellia inundata Kunth
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 5: Ruellia inundata Kunth

Figura 6: Ruellia inundata Kunth
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia japurensis Mart. ex Nees
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s)
50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento
glabra(s). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do
cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás; porção mais expandida(s)
da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da
corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s)
unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s)
desconhecida(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. C. Berg, 681, MO (MO1588216), Pará

BIBLIOGRAFIA

Mart. Fl. Bras. 9: 29ix. 29 = Dipteracanthus schauerianus v. japurensis
 
 
(Foto F 20528) Martius,C.F.P.3047
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia jiboia E.C.O.Chagas & Costa-Lima
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação apoiante(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm; forma
da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s); indumento glabra(s)/com tricoma(s) simples
sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio; bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s).
Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) lanceolado(s); cor da corola lilás; porção mais
expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s);
lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) desconhecida(s);
placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) desconhecida(s). Semente: número de semente(s) por fruto(s) desconhecida(s);
tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia jussieuoides Schltdl. & Cham.
Tem como sinônimo
heterotípico Dipteracanthus puri (Mart.) Nees
heterotípico Ruellia puri (Mart. ex Nees) Lindau

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/decorrente(s);
indumento pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis). Inflorescência: tipo flor(es)
solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma
dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás claro/lilás/purpúrea; porção mais expandida(s) da
corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola
patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s)
cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s)
margem(ns).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bernardo Rocha Teixeira, 42, CEN (CEN00096341), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia jussieuoides Schltdl. & Cham.

Figura 2: Ruellia jussieuoides Schltdl. & Cham.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia kleinii C.Ezcurra & Wassh.
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm; forma
da lâmina(s) ovada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s); indumento com tricoma(s) simples/pubérula(s).
Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s).
Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola branca;
porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola
obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s)
higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Klein, 7333, MBM (MBM096009), HBR (HBR0034787), Santa Catarina, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia laxa (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Arrhostoxylum laxum Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/arredondado(s); base cuneada(s)/obtuso(s)/
arredondada(s)/subcordada(s); indumento glabra(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples sobre a(s) margem(ns)/com tricoma(s)
simples sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bráctea(s) presente(s). Flor:
segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola rosa/lilás;
porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s)/igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma
da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s).
Fruto: forma da cápsula(s) obovada(s)/clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de
semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 47450, CEPEC,  (CEPEC00040696), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

612

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/cepec/cepec/0/4/6/96/cepec00040696.dzi


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia laxa (Nees) Lindau

Figura 2: Ruellia laxa (Nees) Lindau

Figura 3: Ruellia laxa (Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Ruellia laxa (Nees) Lindau

BIBLIOGRAFIA

Blanchet,J.S. 3106 (Foto F 18211)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia macrantha (Mart. ex Nees) Hiern
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus macranthus Mart. ex Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/apoiante(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s)
10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/
atenuada(s); indumento pubescente(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis).
Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es)/espiga(s) com bráctea(s) folhosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s).
Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es)/lanceolado(s); cor da
corola rosa/com mácula amarela; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da
porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) subexserto(s).
Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/oblonga(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de
semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

V.C. Souza, 8042, ESA (ESA018985), Minas Gerais
T.B. Cavalcanti, 1976, CEN (CEN00026824), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia macrantha (Mart. ex Nees) Hiern

Figura 2: Ruellia macrantha (Mart. ex Nees) Hiern

Figura 3: Ruellia macrantha (Mart. ex Nees) Hiern
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia magniflora C.Ezcurra
DESCRIÇÃO

Raiz: forma fasciculada(s) fusiforme(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10
mm; forma da lâmina(s) oblonga(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento
tomentosa(s)/velutina(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples. Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s)
e bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais)/subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es)
triangular(es); cor da corola lilás claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s);
forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s)
incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) ovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de
semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Cerati, TM, CFCR4250, SPF,  (SPF00033790), Minas Gerais, Typus
G. Hatschbach, 25186, MBM (MBM015800)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia magniflora C.Ezcurra

Figura 2: Ruellia magniflora C.Ezcurra

Figura 3: Ruellia magniflora C.Ezcurra

Figura 4: Ruellia magniflora C.Ezcurra
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia makoyana Jacob-Makoy ex Closon
Tem como sinônimo
heterotípico Ruellia portellae Hook. f.

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação decumbente(s)/rizoma(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento
velutina(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s)
axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bráctea(s) ausente(s)/bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais);
forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola rosa/lilás; porção mais expandida(s) da corola
mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/
não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/obovada(s); placenta(s) unida(s)
cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s)
margem(ns).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 2201, RB, 391422,  (RB00037039), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia makoyana Jacob-Makoy ex Closon

Figura 2: Ruellia makoyana Jacob-Makoy ex Closon

Figura 3: Ruellia makoyana Jacob-Makoy ex Closon

Figura 4: Ruellia makoyana Jacob-Makoy ex Closon
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 5: Ruellia makoyana Jacob-Makoy ex Closon

Figura 6: Ruellia makoyana Jacob-Makoy ex Closon

Figura 7: Ruellia makoyana Jacob-Makoy ex Closon

BIBLIOGRAFIA

Planta nativa do Brasil muito cultivada. Não há referência da distribuição geográfica.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

622

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia menthoides (Nees) Hiern
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus menthoides Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm/10 mm
a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento glabra(s)/
pubescente(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples sobre a(s) margem(ns). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es);
bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es)
triangular(es); cor da corola branca; porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma
da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s).
Fruto: forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por
fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto, Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Maranhão, Pernambuco)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 5380, NY, INPA
Boris A. Krukoff, 6099, MO (MO1589258), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia menthoides (Nees) Hiern
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia morongii Britton
DESCRIÇÃO

Raiz: forma fasciculada(s) fusiforme(s). Caule: conformação acaulescente. Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que
10 mm/10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/oblonga(s)/obovada(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s); base
atenuada(s)/decorrente(s); indumento glabra(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples sobre a(s) nervura(s)/com tricoma(s)
simples esparso(s) sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor:
segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola branca/lilás
claro; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola
obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
elíptica(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de 8;
tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Rambo, 8466, PACA
Tweedie, s.n., K,  (K000534074)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

625

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/5/34/7/4/k000534074.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F302923062.jpg


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia morongii Britton
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia multifolia (Nees) Lindau
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ruellia multifolia, Ruellia multifolia var. multifolia, Ruellia multifolia var.
viscosissima.

Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus multifolius Nees
heterotípico Tremacanthus robertii S.Moore

DESCRIÇÃO

Raiz: forma fasciculada(s) fusiforme(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s)
menor que 10 mm/10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/obovada(s); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s)/
obtuso(s); base cuneada(s)/obtuso(s)/truncada(s); indumento pilosa(s)/tomentosa(s)/velutina(s)/pubescente(s)/com tricoma(s)
simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis)/com tricoma(s) glandular(es) pedunculado(s)/na(s) face(s) abaxial/na(s) face(s)
adaxial/pubérula(s). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s).
Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás
claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da
corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
elíptica(s)/obovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4/6
a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Plantas apenas com tricomas tectores simples nas folhas ...........Ruellia multifolia var. multifolia
Plantas apenas tricomas glandulares pedunculados nas folhas.......Ruellia multifolia var. viscosissima 

MATERIAL TESTEMUNHO

Hatschbach, G, 58755, MBM (MBM159740), Mato Grosso do Sul
M.G. Caxambu, 333, HCF (HCF000010079), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia multifolia (Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia multifolia (Nees) Lindau var.
multifolia

DESCRIÇÃO

Subshrub erect to prostrate, 30#70 cm tall, subterraneous system woody with fusiform roots; younger stems quadrangular to
subquadrangular, pubescent with eglandular trichomes, older stems subquadrangular to terete, glabrescent, becoming woody;
leaves opposite, subsessile, blades membranaceous to chartaceous, ovate to elliptic, 3#4×0.7#2.8 cm, base cuneate to rounded,
margin entire to slightly serreate, apex acute, obtuse or rounded, hirsute to pubescent with eglandular trichomes and subcapitate
glandular trichomes on abaxial surface and pubescent to hirsute with eglandular trichomes on adaxial surface; flowers solitary
to geminate, in the axils of the upper leaves, subsessile, bracteoles 2, spathulate, oblanceolate, narrowly oblong or linear,
pubescent with eglandular trichomes and subcapitate glandular trichomes; calyx with the segments equal, linear triangular to
lanceolate, apex acute, pubescent with eglandular trichomes and subcapitate glandular trichomes; corollas lilac, 40#52 mm,
densely glandular pubescent, the unexpanded portion of the same size of the expanded portion of the tube, lobes orbicular to
suborbicular, emarginate to rounded at the apex, patent; stamens included, didynamous; ovary ovoid, densely pubescent to hirsute,
stigma included; capsules ellipsoid, densely pubescent; seeds 4#6, suborbicular, totally pubescent with hygroscopic trichomes.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Aragaki, S., 254, SP
Simão-Bianchini, R, 402, SPF,  (SPF00083325), Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia multifolia var. viscosissima (Nees)
C.Ezcurra
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus viscosissimus Nees
basiônimo Ruellia viscossisima (Nees) Lindau
heterotípico Dipteracanthus glanduloso-punctatus Nees
heterotípico Ruellia glanduloso-punctata (Nees) Lindau

DESCRIÇÃO

Subshrub erect to prostrate, 10#40 cm tall, subterraneous system woody with fusiform roots; stems the young quadrangular
to subquadrangular, glandular pubescent and with subcapitate glandular trichomes, the mature subquadrangular to terete,
glabrescent, becoming woody; leaves opposite, subsessile, blades membranaceous to chartaceous, ovate to elliptic, 1.8#4×1.2#4.5
cm, base cuneate, margin entire to slightly serreate, apex acute, glandular pubescent on both surfaces and with subcapitate
glandular trichomes on abaxial surface; flowers solitary to geminate, in the axils of the upper leaves, subsessile, bracteoles 2,
elliptic to oblanceolate, glandular pubescent and subcapitate glandular trichomes; calyx with the segments equal, linear triangular
to lanceolate, apex acute, glandular pubescent and with subcapitate glandular trichomes; corollas lilac, 50#60 mm, densely
pubescent with eglandular trichomes, the unexpanded portion of the same size of the expanded portion of the tube, lobes orbicular
to suborbicular, emarginate to rounded at the apex, patent; stamens included, didynamous; ovary ovoid, glabrous, stigma included;
capsules ellipsoid, glabrous; seeds 4#6, suborbicular, totally pubescent with hygroscopic trichomes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., K
Hatschbach, G, 1108, MBM (MBM036399), Paraná
Rachid, M, s.n., SPF,  (SPF00016425), São Paulo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia neesiana (Mart. ex Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus neesianus Mart. ex Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/apoiante(s)/rizoma(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s)
10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s);
indumento pilosa(s)/velutina(s)/pubescente(s)/glabrescente(s)/hirsuta(s)/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis)/com tricoma(s)
glandular(es) pedunculado(s). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es)/espiga(s) com bráctea(s) folhosa(s); bráctea(s) e
bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es);
cor da corola lilás claro/lilás/com mácula amarela; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais
estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos
estame(s) subexserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente:
número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mendonça, RC, 3616, IBGE,  (IBGE00045245), Goiás
P.G. Delprete, 9918, RB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia neesiana (Mart. ex Nees) Lindau

Figura 2: Ruellia neesiana (Mart. ex Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia nitens (Nees) Wassh.
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus nitens Nees
heterotípico Ruellia goyazensis Lindau

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/oblonga(s)/elíptica(s)/obovada(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s)/obtuso(s);
base cuneada(s)/obtuso(s); indumento glabra(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis). Inflorescência:
tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos
segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás claro/lilás/purpúrea/roxa; porção mais expandida(s) da
corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s)/mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da
corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
elíptica(s)/obovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4;
tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bruno Machado Teles Walter, 1587, CEN (CEN00017353), Goiás
Heringer, EP, 4850, IBGE,  (IBGE00006185), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia nitens (Nees) Wassh.

Figura 2: Ruellia nitens (Nees) Wassh.

Figura 3: Ruellia nitens (Nees) Wassh.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia nitida (Nees) Wassh. & J.R.I.Wood
Tem como sinônimo
basiônimo Arrhostoxylum nitidum Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm;
forma da lâmina(s) ovada(s)/oblonga(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s); indumento
glabra(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio/panícula(s); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s)
do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola rosa/lilás; porção mais
expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s);
lobo(s) da corola patente(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) obovada(s)/clavada(s); placenta(s)
unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s)
somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 5603, K,  (K001032612), K,  (K001032615), MG (MG038356), Rondônia
G.T. Prance, 5876, US, NY, INPA, 22631,  (INPA0022631)
J. J. Strudwick, 3735, NY,  (NY01060269), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia nitida (Nees) Wassh. & J.R.I.Wood

Figura 2: Ruellia nitida (Nees) Wassh. & J.R.I.Wood

Figura 3: Ruellia nitida (Nees) Wassh. & J.R.I.Wood
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Ruellia nitida (Nees) Wassh. & J.R.I.Wood
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia nobilis (S.Moore) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Salpingacanthus nobilis S.Moore

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10
mm/10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/obtuso(s)/decorrente(s)/
arredondada(s); indumento velutina(s)/com tricoma(s) simples/pubérula(s). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es);
bráctea(s) e bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es)
triangular(es); cor da corola branca; porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma
da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s); posição dos estame(s) exserto(s)/subexserto(s).
Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/oblonga(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de
semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Almeida, 1713, RB, 151876,  (RB00037589)
A. Robert, 800, NY,  (NY00278241), Mato Grosso do Sul, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia ochroleuca Mart. ex Nees
Tem como sinônimo
heterotípico Lychniothyrsus mollis Lindau

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm/maior(es)
que 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/arredondada(s)/
truncada(s); indumento pubescente(s)/glabrescente(s). Inflorescência: tipo tirso(s) terminal(ais); bráctea(s) e bractéola(s)
presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es); cor da corola branca/
amarela/creme esverdeada; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção
expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
elíptica(s)/oblonga(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de
8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Santos, LAS, 391, ASE (ASE0025009), Sergipe
G. Hatschbach, 68442, FLOR (FLOR0036931), Bahia
G. Gardner, 900, P (P00650135), NY,  (NY00312343), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia ochroleuca Mart. ex Nees

BIBLIOGRAFIA

Blanchet 1725 (Foto F 26599).
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia paniculata L.
Tem como sinônimo
heterotípico Dipteracanthus viscidulus (Mart.) Nees
heterotípico Ruellia viscidula (Mart. ex Nees) Lindau

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s)
50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/
obtuso(s)/decorrente(s)/arredondada(s); indumento pubescente(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis)/com
tricoma(s) glandular(es) pedunculado(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio/panícula(s); bráctea(s) e bractéola(s)
presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) oblongo(s)/linear(es); cor da corola
lilás claro/lilás/purpúrea; porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção
expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) subexserto(s). Fruto:
forma da cápsula(s) oblonga(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por
fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Guedes, ML, s.n., ALCB (ALCB033577), Bahia
Prata, AP, 3750, ASE (ASE0003929), Sergipe

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia paniculata L.

Figura 2: Ruellia paniculata L.

Figura 3: Ruellia paniculata L.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Ruellia paniculata L.

Figura 5: Ruellia paniculata L.

Figura 6: Ruellia paniculata L.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 7: Ruellia paniculata L.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia proxima Lindau
Tem como sinônimo
heterotípico Ruellia thyrsostachya Lindau

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) oblonga(s)/elíptica(s); ápice(s) acuminado(s); base atenuada(s)/decorrente(s); indumento glabra(s).
Inflorescência: tipo espiga(s) terminal(ais)/tirsóide(s); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s)
igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola branca; porção mais expandida(s) da
corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola
patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) obovada(s)/clavada(s); placenta(s)
unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s)
desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.A. Krukoff, 5362, K,  (K001032600), Acre
Ule, E., 9792, MG (MG014620), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia proxima Lindau

Figura 2: Ruellia proxima Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia rasa Hiern
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento pubescente(s).
Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais)/
subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) espatulado(s)/linear(es); cor da corola lilás; porção mais expandida(s) da corola
mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/
não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s)
rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8/mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Salino, A; Melo, PHA de, 10354, BHCB, 99399,  (BHCB006703), Minas Gerais
Warming, s.n., K,  (K000534246)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia reitzii Wassh. & L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/apoiante(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s)
10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/
atenuada(s)/obtuso(s)/decorrente(s); indumento pubescente(s)/glabrescente(s)/pubérula(s)/com tricoma(s) simples sobre a(s)
nervura(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s)
subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) oblanceolado(s)/espatulado(s)/linear(es); cor da corola lilás claro/lilás; porção
mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s);
lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) subexserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/
obovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8/mais de 8;
tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Reitz, 5154, US,  (US00136624), Santa Catarina, Typus
Funez, L.A., 7686, FURB (FURB59927), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia reitzii Wassh. & L.B.Sm.

Figura 2: Ruellia reitzii Wassh. & L.B.Sm.

Figura 3: Ruellia reitzii Wassh. & L.B.Sm.

Figura 4: Ruellia reitzii Wassh. & L.B.Sm.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 5: Ruellia reitzii Wassh. & L.B.Sm.

Figura 6: Ruellia reitzii Wassh. & L.B.Sm.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia riedeliana Profice
Tem como sinônimo
basiônimo Arrhostoxylum album Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm;
forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/obovada(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/
decorrente(s); indumento pubescente(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) simples sobre a(s) nervura(s).
Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma
dos segmento(s) do cálice(s) espatulado(s)/linear(es); cor da corola lilás claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola
igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/
não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/obovada(s); placenta(s) unida(s)
cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8/mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s)
desconhecida(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. A. Folli, 4274, RB,  (RB00610315), Espírito Santo
Wied-Neuwied, M.A.P., s.n., BR
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia rubra Aubl.
DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm/10
mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/
atenuada(s); indumento glabra(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) simples sobre a(s) margem(ns)/com tricoma(s) simples
sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio; bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s)
do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es)/linear(es); cor da corola branca/lilás claro/
lilás/purpúrea/com mancha(s) roxa; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma da
porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s).
Fruto: forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por
fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hostmann, 22, K,  (K000534241)
Bordenave, 208, P (P00216105)
J. M. Pires, 50599, NY,  (NY01060294), Amapá

BIBLIOGRAFIA

DC. Prod. 11: 211.DC. 11: 211.

652

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/5/34/24/1/k000534241.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-297-01/6/2/94/ny_v-297-01060294.dzi


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia rufipila Rizzini
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm; forma da
lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/decorrente(s); indumento pilosa(s)/pubescente(s)/
com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis)/na(s) face(s) abaxial. Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e
bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es);
cor da corola branca; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s)/mais longa que a(s) porção
mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição
dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) desconhecida(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s)
desconhecida(s). Semente: número de semente(s) por fruto(s) desconhecida(s); tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Macedo, 3635, RB, 78751,  (RB00533915), Goiás, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia sceptrum-marianum (Vell.) Stearn
Tem como sinônimo
heterotípico Arrhostoxylum acutangulum Nees
heterotípico Ruellia acutangula Ness ex Mart.

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm;
forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/decorrente(s); indumento pilosa(s)/
velutina(s)/pubescente(s)/glabrescente(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio; bráctea(s) e bractéola(s) presente(s).
Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) oblanceolado(s)/espatulado(s); cor da corola
vermelha; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s)
da corola obcônica(s)/curvada(s); lobo(s) da corola patente(s)/reflexo(s); posição dos estame(s) exserto(s). Fruto: forma da
cápsula(s) obovada(s)/clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por
fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.P. Heringer, 16035, IBGE,  (IBGE00007607), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia sceptrum-marianum (Vell.) Stearn

Figura 2: Ruellia sceptrum-marianum (Vell.) Stearn

Figura 3: Ruellia sceptrum-marianum (Vell.) Stearn
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia serrana Profice
Tem como sinônimo
heterotípico Arrhostoxylum glabrum Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que
10 mm/10 mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base
atenuada(s)/decorrente(s); indumento pubescente(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples. Inflorescência: tipo cimeira(s)
axilar(es)/dicásio; bráctea(s) e bractéola(s) bráctea(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos
segmento(s) do cálice(s) linear(es); cor da corola vermelha/lilás; porção mais expandida(s) da corola mais longa que
a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/reflexo(s)/
revoluto(s); posição dos estame(s) exserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s)
rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8/mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pohl,J.B.E., 3283, W (W0049894), W (W0049895), Typus

BIBLIOGRAFIA

Nees in Mart.,Fl.Bras.9:58,1847, tab.6.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia sessilifolia (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Dipteracanthus sessilifolius Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm; forma da
lâmina(s) elíptica(s)/obovada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base obtuso(s)/subcordada(s)/truncada(s); indumento
glabra(s)/glabrescente(s). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bráctea(s) ausente(s)/
bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais)/subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es)
triangular(es); cor da corola lilás claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s);
forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s)
incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) obovada(s)/clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente:
número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8/mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. M. Harley, S. Mayo, R. M. Storr, T. S. Santos & R. S. Pinheiro, 17887, US, 2854429,  (US02862024), Bahia
R.M. Harley, 17887, K, 2854429,  (K001032569), Bahia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia simplex C.Wright
Tem como sinônimo
heterotípico Arrhostoxylum microphyllum Nees
heterotípico Ruellia angustifolia (Nees) Lindau
heterotípico Ruellia brittoniana Leonard
heterotípico Ruellia coerulea Morong

DESCRIÇÃO

Raiz: forma fibrosa(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/rizoma(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s)
50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/oblonga(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/
decorrente(s); indumento glabra(s)/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis)/com tricoma(s) simples esparso(s) sobre a(s)
nervura(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es)/dicásio; bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do
cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola branca/lilás claro/lilás/purpúrea;
porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola
obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/oblonga(s);
placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s)
higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta
Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Marcelo Fragomeni Simon, 3186, CEN (CEN00105336), Distrito Federal
Souza, L.F., 3962, HJ,  (HJ00002608), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia simplex C.Wright

Figura 2: Ruellia simplex C.Wright

Figura 3: Ruellia simplex C.Wright
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia solitaria Vell.
Tem como sinônimo
heterotípico Dipteracanthus calvescens Nees
heterotípico Dipteracanthus schauerianus Nees
heterotípico Ruellia calvescens (Nees) Lindau
heterotípico Ruellia confinis (Nees) Lindau
heterotípico Ruellia schaueriana (Nees) Lindau

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50
mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/obtuso(s)/arredondada(s);
indumento glabra(s). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s).
Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás claro/
lilás/purpúrea; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da
corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/
obovada(s)/clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de
8; tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 19556, ESA (ESA035660), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia solitaria Vell.

Figura 2: Ruellia solitaria Vell.

Figura 3: Ruellia solitaria Vell.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Ruellia solitaria Vell.

Figura 5: Ruellia solitaria Vell.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia splendidula (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Arrhostoxylum splendidulum Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm/10
mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/
decorrente(s); indumento pubescente(s)/glabrescente(s). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s)
presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da
corola lilás claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção
expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto:
forma da cápsula(s) clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por
fruto(s) desconhecida(s); tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Udulutsch, RG, 328, SPF,  (SPF00171615), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia splendidula (Nees) Lindau

Figura 2: Ruellia splendidula (Nees) Lindau

Figura 3: Ruellia splendidula (Nees) Lindau

Figura 4: Ruellia splendidula (Nees) Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

BIBLIOGRAFIA

Nees in Mart., Fl.Bras.9:60.1847. Sello s.n. (Foto F 5949) conhecida pelo material tipo.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia sprucei Lindau
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação apoiante(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm/10
mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/oblonga(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base
cuneada(s); indumento glabra(s)/glabrescente(s)/pubérula(s)/com tricoma(s) simples esparso(s) sobre a(s) margem(ns)/com
tricoma(s) simples esparso(s) sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo tirso(s) terminal(ais)/espiga(s) terminal(ais); bráctea(s)
e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es)
triangular(es); cor da corola branca; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da
porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da
cápsula(s) obovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8;
tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sothers, C.A., 552, MG (MG161361)
R. Spruce, 2605, K,  (K000534121), GH,  (GH00094223), Typus

BIBLIOGRAFIA

Bull. Herb. Boiss. 5: 653. 5. 653.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia squarrosa (Fenzl & Benseler)
Schaffnit
DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm/10
mm a(s) 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/
decorrente(s); indumento pilosa(s)/velutina(s)/com tricoma(s) simples. Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es);
bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s)
linear(es) triangular(es); cor da corola lilás; porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s);
forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s)
incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s)/oblonga(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente:
número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Funez, LA, 426, FURB (FURB13855), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia squarrosa (Fenzl & Benseler) Schaffnit

Figura 2: Ruellia squarrosa (Fenzl & Benseler) Schaffnit
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia subsessilis (Nees) Lindau
Tem como sinônimo
basiônimo Arrhostoxylum subsessile Ness

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10
mm; forma da lâmina(s) elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s); indumento glabrescente(s)/
com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis). Inflorescência: tipo cimeira(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor:
segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) oblanceolado(s)/espatulado(s); cor da corola vermelha/
rosa; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da
corola obcônica(s); lobo(s) da corola reflexo(s); posição dos estame(s) subexserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) obovada(s);
placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) mais de 8; tricoma(s)
higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Denise Monte Braz, 35, RB, 361481,  (RB00037795), Minas Gerais
R. Romero, 8082, SP, 441415, HUFU, Minas Gerais
L. Kollmann, 9176, RB
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia taboleirana E.C.O.Chagas &
Costa-Lima
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm; forma da
lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s); base atenuada(s)/decorrente(s); indumento pubescente(s)/com tricoma(s)
simples/na(s) face(s) abaxial/na(s) face(s) adaxial/com tricoma(s) simples sobre a(s) nervura(s). Inflorescência: tipo flor(es)
solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bráctea(s) presente(s)/bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s)
subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es)/linear(es); cor da corola lilás; porção mais expandida(s)
da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da
corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s); placenta(s)
unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s)
desconhecida(s).

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Rio Grande do Norte)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia tarapotana Lindau
DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10
mm; forma da lâmina(s) elíptica(s)/obovada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s); indumento glabra(s)/
glabrescente(s). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s) presente(s). Flor:
segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás; porção
mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s)/igual(ais) a(s) porção mais estreita(s); forma da porção
expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto:
forma da cápsula(s) obovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por
fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.M. Maas, 13280, NY
s.c., 13280, K,  (K001032681), Acre
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia terminalis (Nees) Wassh.
Tem como sinônimo
heterotípico Ruellia consocialis Lindau

DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) maior(es) que
50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base atenuada(s)/decorrente(s); indumento
glabra(s)/pubescente(s). Inflorescência: tipo espiga(s) terminal(ais); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s)
do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola branca/lilás claro/lilás;
porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola
cilíndrica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8; tricoma(s)
higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., 643, K,  (K001032683), Amazonas
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia tetragona Link
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm/maior(es)
que 50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); base decorrente(s)/arredondada(s)/truncada(s);
indumento tomentosa(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis). Inflorescência: tipo
tirso(s) terminal(ais); bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s)
do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da corola lilás claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola igual(ais) a(s) porção
mais estreita(s)/mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s)
da corola ereto(s) a(s) subereto(s)/patente(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s);
placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8/mais de 8; tricoma(s)
higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 6657, NY,  (NY00498919), Rio de Janeiro
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia trachyphylla Lindau
DESCRIÇÃO

Raiz: forma fibrosa(s). Caule: conformação ereto(s)/decumbente(s)/xilopódio. Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que
10 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s); base cuneada(s); indumento pubescente(s)/
com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis). Inflorescência: tipo flor(es) solitária(s) axilar(es); bráctea(s) e bractéola(s) bractéola(s)
presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) linear(es) triangular(es); cor da
corola lilás claro/lilás; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção
expandida(s) da corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto:
forma da cápsula(s) ovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s)
6 a(s) 8; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 21872, P (P00650115), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Ruellia trachyphylla Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 2: Ruellia trachyphylla Lindau

Figura 3: Ruellia trachyphylla Lindau

Figura 4: Ruellia trachyphylla Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia verbasciformis (Nees) C.Ezcurra &
Zappi
Tem como sinônimo
basiônimo Eurychanes verbasciformis Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: forma axial(ais). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm/10 mm a(s) 50 mm;
forma da lâmina(s) ovada(s); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s); base cuneada(s)/obtuso(s); indumento pilosa(s)/tomentosa(s)/
velutina(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) séssil(eis)/com tricoma(s) glandular(es)
pedunculado(s). Inflorescência: tipo tirso(s) terminal(ais)/espiga(s) com bráctea(s) folhosa(s)/panícula(s); bráctea(s) e
bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma dos segmento(s) do cálice(s) oblongo(s)/lanceolado(s);
cor da corola amarela/creme esverdeada; porção mais expandida(s) da corola mais longa que a(s) porção mais estreita(s);
forma da porção expandida(s) da corola ventricosa(s) ou inflada(s); lobo(s) da corola patente(s)/reflexo(s)/retorcido(s);
posição dos estame(s) exserto(s). Fruto: forma da cápsula(s) elíptica(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não.
Semente: número de semente(s) por fruto(s) até 4; tricoma(s) higroscópico(s) em todo(s) superfície(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 4606, RB,  (RB01238400), RB,  (RB00495080)
R. Marquete, 3205, RB, 349286,  (RB00035875), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia verbasciformis (Nees) C.Ezcurra & Zappi

Figura 2: Ruellia verbasciformis (Nees) C.Ezcurra & Zappi

Figura 3: Ruellia verbasciformis (Nees) C.Ezcurra & Zappi
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia wurdackii Wassh.
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação ereto(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) menor que 10 mm/10 mm a(s)
50 mm; forma da lâmina(s) ovada(s)/oblonga(s)/elíptica(s); ápice(s) acuminado(s); base atenuada(s)/decorrente(s); indumento
glabra(s). Inflorescência: tipo dicásio; bráctea(s) e bractéola(s) presente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s) subigual; forma
dos segmento(s) do cálice(s) espatulado(s)/linear(es); cor da corola lilás claro/lilás/com mancha(s) branca/com mancha(s)
roxa; porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da
corola obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
elíptica(s)/clavada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8;
tricoma(s) higroscópico(s) somente na(s) margem(ns).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto ereto ca. 30 cm alt.; ramos quadrangulares, glabros. Pecíolos ca. 10 mm, compr., lâminas foliares 5–17× 2–7 cm,
elípticas, oblongas a ovais, glabras, base decorrente, ápice acuminado, não ciliadas. Inflorescências em dicásios, axilares e
terminais, congestos ou laxos. Brácteas 7,5–15 × 1–2,2 mm, oblanceoladas, glabras, ciliadas. Bractéolas 3–6 × 0,8–1 mm,
oblanceoladas, glabras, ciliadas. Cálice 5-laciniado, lacínios 7–12 × 1–1,5 mm, lineares, glabros a pubescentes, com tricomas
glandulares, ciliados. Corola lavanda com manchas
brancas e lilases, infundibuliforme, 27–40 mm compr., pubescente; porção basal do tubo 12–25 mm compr., porção expandida
6–9 mm compr.; lobos obovados, ca. 8 mm compr., ápice retuso. Estames inclusos; anteras creme, 1,5–2 mm compr., pubérulas,
com tricomas  glandulares. Cápsula elipsoide, 12–15 mm compr., pubescente, com tricomas glandulares; sementes 6, aplanadas,
subcordadas, ciliadas. 

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sperling, C.R. et al., 5795, NY
Faveri, C., PSACF 547, MG (MG209415), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia wurdackii Wassh.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruellia yurimaguensis Lindau
DESCRIÇÃO

Raiz: forma desconhecida(s). Caule: conformação decumbente(s). Folha: compr. (mm) do pecíolo(s) 10 mm a(s) 50 mm;
forma da lâmina(s) ovada(s)/elíptica(s)/lanceolada(s); ápice(s) acuminado(s); base cuneada(s)/atenuada(s)/decorrente(s);
indumento pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) glandular(es) pedunculado(s). Inflorescência: tipo espiga(s)
terminal(ais)/tirsóide(s); bráctea(s) e bractéola(s) bráctea(s) presente(s)/bractéola(s) ausente(s). Flor: segmento(s) do cálice(s)
igual(ais); forma dos segmento(s) do cálice(s) oblongo(s)/linear(es) triangular(es)/lanceolado(s); cor da corola lilás claro;
porção mais expandida(s) da corola mais curta que a(s) porção mais estreita(s); forma da porção expandida(s) da corola
obcônica(s); lobo(s) da corola patente(s)/não revoluto(s); posição dos estame(s) incluso(s). Fruto: forma da cápsula(s)
elíptica(s)/obovada(s); placenta(s) unida(s) cápsula(s) rompente(s) não. Semente: número de semente(s) por fruto(s) 6 a(s) 8/
mais de 8; tricoma(s) higroscópico(s) desconhecida(s).

Forma de Vida
Arbusto, Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 6009, INPA, NY
M. de Pardo, 130, NY,  (NY00330913), Acre
s.c., s.n., K,  (K000534260), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Ruellia yurimaguensis Lindau

Figura 2: Ruellia yurimaguensis Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Ruttya fruticosa Lindau
Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vigna, EAGD, s.n., BHCB, 6331,  (BHCB053607), Minas Gerais
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia Ruiz & Pav.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Sanchezia, Sanchezia cyathibractea, Sanchezia lispa, Sanchezia loranthifolia,
Sanchezia munita, Sanchezia oblonga, Sanchezia ovata, Sanchezia parvibracteata, Sanchezia scandens, Sanchezia tarapotensis,
Sanchezia thinophila, Sanchezia tigrina.

COMO CITAR

Azevedo, I.H.F. 2020. Sanchezia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21717.

Tem como sinônimo
heterotípico Ancylogyne Nees

DESCRIÇÃO

Subarbustos, arbustos ou arvoretas de até 6 m alt., ramos eretos a escandentes, mais ou menos
quadrangulares. Folhas pecioladas, pecíolo semicilíndrico, comumente alado, lâmina elíptica, ovada, obovada, ou oblonga, ápice
obtuso a acuminado, base obtusa a decurrente no pecíolo. Inflorescência terminal, flores reunidas em fascículos cimosos, estes
dispostos simpodialmente um acima do outro em uma cimeira espiciforme; fascículos unilaterais ou bilaterais na raque, contendo
uma a mais de 10 flores, acompanhados por uma bráctea externa e ao menos um par de brácteas internas; brácteas ovadas,
triangulares, elípticas ou lanceoladas, ápice redondo a acuminado ou mucronado, as internas distintas das externas em tamanho e
forma. Flores sésseis a subsésseis; cálice 5-mero, lobos idênticos ou desiguais em forma e tamanho (3 + 2), oblongos, lanceolados
ou elípticos, ápice redondo a atenuado ou mucronado; corola tubulosa, levemente achatada lateralmente, amarela, vermelha,
laranja ou rosa, lobos curtos, patentes a revolutos; estames 2, epipétalos, filete inserido no terço basal da corola, geralmente
hirsuto, anteras bitecas, cada teca com um apêndice basal mucronado, exsertas, estaminódios 2, epipétalos, inclusos, grãos
de pólen 2-loxocolporado; ovário bilocular, óvulos 3-4 por lóculo, estigma exserto, posicionado acima ou abaixo das anteras,
bilobado, o lobo anterior longo e revoluto, o posterior vestigial. Fruto cápsula loculicida de deiscência explosiva, portando
um retináculo (funículo lignificado e modificado em forma de gancho) na base de cada semente, 4–8 sementes, com cálice
persistente. Sementes discoides, suborbiculares, com base assimétrica, glabras.

COMENTÁRIO

Sanchezia é um gênero nativo da região amazônica, com centro de diversidade na base oriental da Cordilheira dos Andes, entre
Peru e Equador. Atualmente possui 55 espécies aceitas, das quais nove ocorrem naturalmente em território brasileiro, e três são
cultivadas como plantas ornamentais, popularmente chamadas de "sanquézia". Os caracteres mais importantes para diferenciação
de espécies estão na estrutura da inflorescência e forma e dimensões das brácteas e cálice.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campinarana, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Brácteas externas com mais de 1,5 cm larg.    2
1. Brácteas externas de até 1,4 cm larg.    7
2. Inflorescência secundiflora (flores unilaterais na inflorescência)        3
2. Inflorescência não secundiflora (flores bilaterais na inflorescência)   5
3. Corola glabra         Sanchezia oblonga
3. Corola com tricomas ao menos no ápice           4 (Sanchezia thinophila)
4. Folhas tomentosas abaxialmente            Sanchezia thinophila f. thinophila
4. Folhas glabras abaxialmente        Sanchezia thinophila f. glabra
5. Brácteas externas com mais de 3 cm larg., geralmente fundidas lateralmente         Sanchezia cyathibractea
5. Brácteas externas de até 2 cm larg., nunca fundidas lateralmente     6
6. Pecíolo até 1 cm compr.; inflorescência com menos de 5 flores por fascículo         Sanchezia munita
6. Pecíolo maior que 2 cm compr.; inflorescência com mais de 5 flores por fascículo            Sanchezia ovata
7. Folhas variegadas com nervuras amarelas, plantas cultivadas ou naturalizadas     8
7. Folhas não variegadas, plantas ocorrendo naturalmente na região amazônica (Acre, Amapá, Amazonas e Pará)     9
8. Inflorescência ramificada somente na base, com 2–3 flores por fascículo; corola vermelha a laranja             Sanchezia tigrina
8. Inflorescência ramificada ao longo da raque, com mais de três flores por fascículo; corola amarela              Sanchezia
parvibracteata
9. Brácteas externas de até 4 mm compr.  Sanchezia scandens
9. Brácteas externas com mais de 6 mm compr.   10
10. Lobos do cálice apiculados no ápice    Sanchezia lispa
10. Lobos do cálice arredondados no ápice           11
11. Brácteas externas ca. 20 mm compr.; corola amarela a laranja       Sanchezia tarapotensis
11. Brácteas externas até 17 mm compr.; corola vermelha         Sanchezia loranthifolia

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. & Smith, L. B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
Nees von Esenbeck, C. G. D. 1847. Acanthaceae. Pp. 1–164 in: Martius, K. F. P. von & Eichler, A. W. (eds.), Flora Brasiliensis,
Vol. 9. Berlin: R. Oldenbourg.
Ruiz, H. & Pavón, J. 1794. Nova Plantarum Genera [Sanchezia, p. 4]. In Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus. Madrid:
Royal Academy of Medicine.
Tripp, E. A. & Koenemann, D. M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated.
Novon: A Journal for Botanical Nomenclature 24(2): 213-221.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia cyathibractea Mildbr.
Tem como sinônimo
heterotípico Sanchezia habra Leonard & .L.B. Sm
heterotípico Sanchezia macrocnemis (Nees) Wassh.
heterotípico Sanchezia pennellii Leonard

DESCRIÇÃO

Folha: formato do limbo elíptico(s)/ovado(s); base do limbo atenuada(s); ápice(s) do limbo agudo(s)/obtuso(s)/acuminado(s).
Inflorescência: ramificação(ções) somente basal(ais); disposição das flor(es) na(s) raque principal bilateral(ais); número de
flor(es) por nó(s) 5 ou mais; formato das bráctea(s) externa(s) ovada(s); comprimento das bráctea(s) externa(s) maior(es)
que 15 mm; largura das bráctea(s) externa(s) maior(es) que 1.5 cm; ápice(s) das bráctea(s) externa(s) agudo(s)/obtuso(s);
formato das bráctea(s) interna(s) oblongo(s); ápice(s) das bráctea(s) interna(s) agudo(s)/obtuso(s). Flor: comprimento do
cálice(s) 11 mm/12 mm/13 mm/14 mm/15 mm/16 mm; formato dos lobo(s) do cálice(s) oblongo(s)/obovado(s); ápice(s) dos
lobo(s) do cálice(s) redondo(s); cor da corola amarela.

COMENTÁRIO

Sanchezia cyathibractea se assemelha principalmente a S. munita, porém se diferencia desta por apresentar mais de cinco flores
por fascículo, e pelas brácteas externas grandes (até 7 x 5 cm, as maiores do gênero) e geralmente conadas lateralmente.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.E. Huber, 1211, MG, INPA, Pará
C.F.P. Martius, 2652, M, GZU, Pará, Typus
E. Home, s.n., K, Pará
W. Hanke, 78, U, Amazonas
P. Fiaschi, 3299, MO (MO2252279), Acre
F. Obermuller, 295, RB,  (RB00654839), Acre
A.H. Gentry, 20768, MO, Amazonas
C.A. Cid Ferreira, 5121, US, 3109312, INPA, NY, Acre
H. Medeiros, 1416, RB, 604225,  (RB00872529), Acre
C.A. Cid Ferreira, 10037, CEN (CEN00017871), Acre
Silva, J.B.F. da, 1248, MG (MG172618), Acre
Ule, E., 9867, MG (MG014692), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Sanchezia cyathibractea Mildbr.

Figura 2: Sanchezia cyathibractea Mildbr.

Figura 3: Sanchezia cyathibractea Mildbr.

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. 1926. Notes on the genus Sanchezia. J. Wash. Acad. Sci. 16(18): 484-492.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Leonard, E. C. & Smith, L. B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
Mildbraed, G. W. J. 1925. Plantae Tessmanninanae peruvianae II. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 9(84): 267.
Tripp, E. A. & Koenemann, D. M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated. Novon
24(2): 213-221.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia lispa Leonard & L.B. Sm
DESCRIÇÃO

Folha: formato do limbo oblongo(s)/elíptico(s); base do limbo atenuada(s); ápice(s) do limbo acuminado(s). Inflorescência:
ramificação(ções) somente basal(ais); disposição das flor(es) na(s) raque principal unilateral(ais); número de flor(es) por
nó(s) 1/2; formato das bráctea(s) externa(s) ovada(s); comprimento das bráctea(s) externa(s) entre 6 e 8 mm; largura das
bráctea(s) externa(s) até 1 cm; ápice(s) das bráctea(s) externa(s) agudo(s)/acuminado(s); formato das bráctea(s) interna(s)
ovado(s); ápice(s) das bráctea(s) interna(s) agudo(s)/acuminado(s). Flor: comprimento do cálice(s) 12 mm/13 mm; formato
dos lobo(s) do cálice(s) oblongo(s); ápice(s) dos lobo(s) do cálice(s) mucronado(s)/obtuso(s); cor da corola vermelha/laranja.

COMENTÁRIO

Das espécies que ocorrem no Brasil, Sanchezia lispa se assemelha principalmente a Sanchezia scandens pelas brácteas externas
pequenas, e pode ser diferenciada pela inflorescência não ramificada, pelas brácteas maiores (7-8 mm compr. vs. 3-4 mm) e
geralmente mais de uma flor por glomérulo (vs. uma flor).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.A. Krukoff, 5729, K,  (K001032712), MO (MO2158400), NY,  (NY02699248), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Sanchezia lispa Leonard & L.B. Sm

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. & Smith, L. B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
Tripp, E. A. & Koenemann, D. M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated.
Novon: A Journal for Botanical Nomenclature 24(2): 213-221.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia loranthifolia Lindau
DESCRIÇÃO

Folha: formato do limbo oblongo(s); base do limbo atenuada(s); ápice(s) do limbo acuminado(s). Inflorescência:
ramificação(ções) somente basal(ais); disposição das flor(es) na(s) raque principal unilateral(ais); número de flor(es) por
nó(s) 3 4/5 ou mais; formato das bráctea(s) externa(s) ovada(s); comprimento das bráctea(s) externa(s) maior(es) que 15 mm;
largura das bráctea(s) externa(s) até 1 cm; ápice(s) das bráctea(s) externa(s) obtuso(s); formato das bráctea(s) interna(s)
oblongo(s); ápice(s) das bráctea(s) interna(s) agudo(s)/obtuso(s). Flor: comprimento do cálice(s) 17 mm/18 mm/19 mm/20
mm; formato dos lobo(s) do cálice(s) oblongo(s); ápice(s) dos lobo(s) do cálice(s) agudo(s); cor da corola vermelha.

COMENTÁRIO

Sanchezia loranthifolia é morfologicamente mais próxima de S. tarapotensis e S. tigrina. Diferencia-se da primeira pelos lobos
do cálice com ápice obtuso e corola vermelha (vs. ápice dos lobos do cálice arredondado e corola amarela), e da segunda pelas
brácteas externas glabras e corola pubescente (vs. brácteas puberulentas e corola glabra). 

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

Goeldi, A., 3891, MG (MG003891), Amazonas
Ule, E., 6820, K,  (K000534332), Typus
J.W. Traill, 649, K,  (K001032707), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. 1926. Notes on the genus Sanchezia. Journal of the Washington Academy of Sciences 16: 484-694.
Leonard, E. C. 1932. The genus Sanchezia in Peru. Journal of the Washington Academy of Sciences 22(6): 125-138.
Leonard, E. C. & Smith, L. B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
Lindau, G. 1904. Acanthaceae Americanae III. Bulletin de l'Herbier Boissier 4(2): 313-328.
Tripp, E. A. & Koenemann, D. M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated.
Novon: A Journal for Botanical Nomenclature 24(2): 213-221.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia munita (Nees) G.Planch.
Tem como sinônimo
basiônimo Ancylogyne munita Nees

DESCRIÇÃO

Folha: formato do limbo elíptico(s)/ovado(s); base do limbo aguda(s); ápice(s) do limbo agudo(s). Inflorescência:
ramificação(ções) somente basal(ais); disposição das flor(es) na(s) raque principal bilateral(ais); número de flor(es) por nó(s)
2/3 4; formato das bráctea(s) externa(s) ovada(s); comprimento das bráctea(s) externa(s) maior(es) que 15 mm; largura das
bráctea(s) externa(s) maior(es) que 1.5 cm; ápice(s) das bráctea(s) externa(s) agudo(s)/acuminado(s); formato das bráctea(s)
interna(s) ovado(s)/oblongo(s); ápice(s) das bráctea(s) interna(s) obtuso(s)/mucronado(s). Flor: comprimento do cálice(s) 11
mm/12 mm; formato dos lobo(s) do cálice(s) oblongo(s); ápice(s) dos lobo(s) do cálice(s) obtuso(s); cor da corola amarela.

COMENTÁRIO

Sanchezia munita se caracteriza pela inflorescência bilateral e brácteas grandes (maiores de 1.5 cm larg.), característica
compartilhada com S. cyathibractea. Diferencia-se desta pelas folhas menores (até 12 cm compr.), pecíolo cilíndrico e bem
definido, até quatro flores por fascículo, e brácteas externas menores e nunca conadas. Ocorre também no sul da Colômbia.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.P. Killip, 30208, US, NY, Pará
G.T. Prance, 10276, INPA, F, COL, US, R, 125452, Amazonas
C.F.P. Martius, s.n., GZU, M, Amazonas, Typus
G.T. Prance, 10276, K,  (K001032710), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Sanchezia munita (Nees) G.Planch.

Figura 2: Sanchezia munita (Nees) G.Planch.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia oblonga Ruiz & Pav.
Tem como sinônimo
heterotípico Sanchezia helophila Leonard & L.B.Sm.
heterotípico Sanchezia hirsuta Pers.
heterotípico Sanchezia macbridei Leonard
heterotípico Sanchezia nobilis Hook. f.
heterotípico Sanchezia peruviana (Nees) Rusby

DESCRIÇÃO

Folha: formato do limbo oblongo(s)/obovado(s); base do limbo decurrente(s)/atenuada(s); ápice(s) do limbo acuminado(s).
Inflorescência: ramificação(ções) somente basal(ais); disposição das flor(es) na(s) raque principal unilateral(ais); número de
flor(es) por nó(s) 3 4/5 ou mais; formato das bráctea(s) externa(s) ovada(s); comprimento das bráctea(s) externa(s) maior(es)
que 15 mm; largura das bráctea(s) externa(s) maior(es) que 1.5 cm; ápice(s) das bráctea(s) externa(s) agudo(s)/acuminado(s);
formato das bráctea(s) interna(s) oblongo(s); ápice(s) das bráctea(s) interna(s) obtuso(s). Flor: comprimento do cálice(s)
15 mm/16 mm/17 mm/18 mm/19 mm/20 mm/21 mm/22 mm ou mais; formato dos lobo(s) do cálice(s) oblongo(s); ápice(s) dos
lobo(s) do cálice(s) redondo(s); cor da corola amarela.

COMENTÁRIO

Sanchezia oblonga é a espécie do gênero com maior distribuição geográfica e maior variação morfológica. Pode ser caracterizada
pela inflorescência unilateral, as brácteas grandes (pelo menos 2 cm larg.) e corola amarela. É amplamente cultivada no mundo, e
são conhecidas poucas coletas em hábitat natural em território brasileiro, sendo mais comum no Peru e Equador. Os espécimes em
cultivo apresentam folhas variegadas, amareladas nas nervuras. Das espécies que ocorrem no Brasil, apresenta grande semelhança
com S. thinophila, se diferenciando desta pelas brácteas externas não marcadas por nervuras e pela corola praticamente glabra (vs.
pubescente no ápice).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.R. Mattos, 906, RB,  (RB01412301), Rio de Janeiro
G.T. Prance, 16770, NY,  (NY00498926), US, INPA, Amazonas
D.G. Campbell, P21245, NY,  (NY01181938), Amazonas
B.S. Pena, 555, US, 2778343, IAN, 150708, Amazonas
s.c., 16770, K,  (K001032703), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Sanchezia oblonga Ruiz & Pav.

Figura 2: Sanchezia oblonga Ruiz & Pav.

Figura 3: Sanchezia oblonga Ruiz & Pav.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Sanchezia oblonga Ruiz & Pav.

Figura 5: Sanchezia oblonga Ruiz & Pav.

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. & Smith, L. B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
Ruiz, H. & Pavón, J. 1798. Flora Peruviana, et Chilensis, sive, descriptiones et icones plantarum Peruvianarum, et Chilensium,
secundum systema Linnaeanum digestae, cum characteribus plurium generum evulgatorum refor matisauctoribus, Vol. 1.
Gabrielis de Sancha, Madrid.
Tripp, E. A. & Koenemann, D. M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated. Novon
24(2): 213-221.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia ovata Ruiz & Pav.
DESCRIÇÃO

Folha: formato do limbo ovado(s); base do limbo obtusa(s)/redonda(s); ápice(s) do limbo acuminado(s). Inflorescência:
ramificação(ções) somente basal(ais); disposição das flor(es) na(s) raque principal bilateral(ais); número de flor(es) por
nó(s) 3 4; formato das bráctea(s) externa(s) ovada(s); comprimento das bráctea(s) externa(s) maior(es) que 15 mm; largura
das bráctea(s) externa(s) maior(es) que 1.5 cm; ápice(s) das bráctea(s) externa(s) acuminado(s); formato das bráctea(s)
interna(s) ovado(s)/oblongo(s); ápice(s) das bráctea(s) interna(s) obtuso(s)/mucronado(s). Flor: comprimento do cálice(s) 11
mm/12 mm; formato dos lobo(s) do cálice(s) oblongo(s); ápice(s) dos lobo(s) do cálice(s) obtuso(s); cor da corola amarela.

COMENTÁRIO

Sanchezia munita se caracteriza pela inflorescência bilateral e brácteas grandes (maiores de 1.5 cm larg.), característica
compartilhada com S. cyathibractea. Diferencia-se desta pelas folhas menores (até 12 cm compr.), pecíolo cilíndrico e bem
definido, até quatro flores por fascículo, e brácteas externas menores e nunca conadas.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

Figueiredo, C., 945, RB,  (RB00037006), NY, Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Sanchezia ovata Ruiz & Pav.

Figura 2: Sanchezia ovata Ruiz & Pav.

Figura 3: Sanchezia ovata Ruiz & Pav.

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. 1926. Notes on the genus Sanchezia. Journal of the Washington Academy of Sciences 16: 484-694.
Leonard, E. C. 1932. The genus Sanchezia in Peru. Journal of the Washington Academy of Sciences 22(6): 125-138.
Leonard, E. C. & Smith, L. B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
Ruiz, H. & Pavón, J. 1794. Nova Plantarum Genera [Sanchezia, p. 4]. In Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus. Madrid:
Royal Academy of Medicine.
Ruiz, H. & Pavón, J. 1798. Flora Peruviana, et Chilensis, sive, descriptiones et icones plantarum Peruvianarum, et Chilensium,
secundum systema Linnaeanum digestae, cum characteribus plurium generum evulgatorum refor matisauctoribus, Vol. 1.
Gabrielis de Sancha, Madrid.
Tripp, E. A. & Koenemann, D. M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated.
Novon: A Journal for Botanical Nomenclature 24(2): 213-221.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia parvibracteata Sprague &
Hutch.
DESCRIÇÃO

Folha: formato do limbo oblongo(s); base do limbo atenuada(s); ápice(s) do limbo acuminado(s). Inflorescência:
ramificação(ções) ao longo(s) da raque; disposição das flor(es) na(s) raque principal unilateral(ais); número de flor(es) por
nó(s) 3 4/5 ou mais; formato das bráctea(s) externa(s) ovada(s); comprimento das bráctea(s) externa(s) maior(es) que 15
mm; largura das bráctea(s) externa(s) entre 1 e 1.5 cm; ápice(s) das bráctea(s) externa(s) redondo(s)/obtuso(s); formato
das bráctea(s) interna(s) oblongo(s)/obovado(s); ápice(s) das bráctea(s) interna(s) obtuso(s)/redondo(s). Flor: comprimento
do cálice(s) 20 mm/21 mm/22 mm ou mais; formato dos lobo(s) do cálice(s) oblongo(s); ápice(s) dos lobo(s) do cálice(s)
obtuso(s); cor da corola amarela.

COMENTÁRIO

Sanchezia parvibracteata é conhecida somente de plantas cultivadas, no mundo inteiro. Apresenta maior semelhança com S.
oblonga, e difere desta pela inflorescência ramificada e pelas brácteas externas menores (até 15 mm larg. vs. mais de 20 mm).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.M. Maas, P12665, P (P03607232), NY,  (NY01181977), MO (MO2158418), K,  (K001032711), F, INPA, R, US, Acre
M.G. Caxambu, 1490, CGMS (CGMS000427), DVPR (DVPR000538), HCF (HCF000010087), Paraná
G.T. Prance, 2366, INPA, 17680,  (INPA0017680), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Sanchezia parvibracteata Sprague & Hutch.

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. & Smith, L. B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
Sprague, T. A. & Hutchinson. 1908. Decades Kewenses – Plantarum Novarum in Herbario Horti Regii Conservatarum.
Bull. Misc. Inform. Kew 1908(6): 249-255.
Tripp, E. A. & Koenemann, D. M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated. Novon
24(2): 213-221.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia scandens (Lindau) Leonard &
L.B.Sm.
Tem como sinônimo
heterotípico Sanchezia decora Leonard & L.B. Sm

DESCRIÇÃO

Folha: formato do limbo oblongo(s); base do limbo atenuada(s); ápice(s) do limbo agudo(s)/obtuso(s)/acuminado(s).
Inflorescência: ramificação(ções) ao longo(s) da raque; disposição das flor(es) na(s) raque principal unilateral(ais); número
de flor(es) por nó(s) 1; formato das bráctea(s) externa(s) triangular(es); comprimento das bráctea(s) externa(s) até 5 mm;
largura das bráctea(s) externa(s) até 1 cm; ápice(s) das bráctea(s) externa(s) agudo(s); formato das bráctea(s) interna(s)
ovado(s)/elíptico(s); ápice(s) das bráctea(s) interna(s) mucronado(s). Flor: comprimento do cálice(s) 11 mm/12 mm; formato
dos lobo(s) do cálice(s) oblongo(s); ápice(s) dos lobo(s) do cálice(s) mucronado(s)/obtuso(s); cor da corola vermelha/rosa.

COMENTÁRIO

Sanchezia scandens pode ser prontamente diferenciada das outras que ocorrem no Brasil pela inflorescência laxa e intensamente
ramificada, pelas brácteas externas diminutas (até 5 mm compr.) e pelos fascículos reduzidos a uma única flor.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.A. Krukoff, 6075, K,  (K001032713), MO (MO2158391), Amazonas
Ule, E. H. G., 6286, MG (MG006156), Typus
Ule, E. H. G., 6286, K,  (K000534328), Typus
M. Silveira, 909, NY,  (NY00330659), Acre
D. Daly, 8273, NY,  (NY00229934), Acre
B.A. Krukoff, 6075, MO (MO2158391), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Sanchezia scandens (Lindau) Leonard & L.B.Sm.

Figura 2: Sanchezia scandens (Lindau) Leonard & L.B.Sm.

Figura 3: Sanchezia scandens (Lindau) Leonard & L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. & Smith, L. B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Lindau, G. 1904. Acanthaceae Americanae III. Bull. Herb. Boissier 4(2): 313-328.
Tripp, E. A. & Koenemann, D. M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated. Novon
24(2): 213-221.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia tarapotensis Leonard &
L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Folha: formato do limbo oblongo(s); base do limbo aguda(s)/atenuada(s); ápice(s) do limbo acuminado(s). Inflorescência:
ramificação(ções) somente basal(ais); disposição das flor(es) na(s) raque principal unilateral(ais); número de flor(es) por
nó(s) 2/3 4; formato das bráctea(s) externa(s) ovada(s); comprimento das bráctea(s) externa(s) maior(es) que 15 mm;
largura das bráctea(s) externa(s) até 1 cm; ápice(s) das bráctea(s) externa(s) agudo(s); formato das bráctea(s) interna(s)
elíptico(s); ápice(s) das bráctea(s) interna(s) agudo(s). Flor: comprimento do cálice(s) 18 mm/19 mm/20 mm; formato dos
lobo(s) do cálice(s) oblongo(s); ápice(s) dos lobo(s) do cálice(s) redondo(s); cor da corola amarela.

COMENTÁRIO

Sanchezia tarapotensis é morfologicamente semelhante a S. loranthifolia e S. tigrina, e se diferencia destas pelas brácteas maiores
(a partir de 20 mm compr.) e corola amarela (vs. brácteas com 12–15 mm compr. e corola laranja a vermelha).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 9918, NY,  (NY00761888), Acre
P.J.M. Maas, P 12665, MG (MG043048), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Sanchezia tarapotensis Leonard & L.B.Sm.

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E.C. & Smith, L.B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
Tripp, E.A. & Koenemann, D.M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated. Novon
24(2): 213-221.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia thinophila Leonard
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Sanchezia thinophila, Sanchezia thinophila f. thinophila.

DESCRIÇÃO

Folha: formato do limbo oblongo(s); base do limbo decurrente(s); ápice(s) do limbo acuminado(s). Inflorescência:
ramificação(ções) somente basal(ais); disposição das flor(es) na(s) raque principal unilateral(ais); número de flor(es) por
nó(s) 5 ou mais; formato das bráctea(s) externa(s) ovada(s); comprimento das bráctea(s) externa(s) maior(es) que 15 mm;
largura das bráctea(s) externa(s) maior(es) que 1.5 cm; ápice(s) das bráctea(s) externa(s) agudo(s)/acuminado(s); formato
das bráctea(s) interna(s) ovado(s); ápice(s) das bráctea(s) interna(s) redondo(s). Flor: comprimento do cálice(s) 20 mm/21
mm/22 mm ou mais; formato dos lobo(s) do cálice(s) oblongo(s); ápice(s) dos lobo(s) do cálice(s) redondo(s)/obtuso(s); cor da
corola amarela.

COMENTÁRIO

No Brasil, Sanchezia thinophila f. glabra é mais representativa, apresentando folhas totalmente glabras, enquanto a forma típica é
hirsuta na face abaxial das folhas.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas hirsutas na face adaxial            Sanchezia thinophila f. thinophila
1. Folhas totalmente glabras                    Sanchezia thinophila f. glabra

MATERIAL TESTEMUNHO

Schultes, R.E., 6607, K,  (K000534325), Typus

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. 1953. The Acanthaceae of Colombia II. Contr. U.S. Natl. Herb. 31: 119-322.
Leonard, E. C. & Smith, L. B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
Tripp, E. A. & Koenemann, D. M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated. Novon
24(2): 213-221.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia thinophila Leonard f. thinophila

DESCRIÇÃO

Idêntica à forma típica, porém com folhas totalmente glabras.

COMENTÁRIO

Sanchezia thinophila f. glabra difere da forma original pelas folhas totalmente glabras, e ambas diferem de S. oblonga pelas
nervuras bem marcadas nas brácteas externas e corola pubescente no ápice.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

O.P. Monteiro, 500, INPA, 56350, Acre
W.W. Benson, 8332, MBM (MBM059287), UEC, INPA, Acre
E. Lleras, P17391, NY,  (NY02699246), Amazonas
D. Daly, 13159, NY, RB,  (RB00586637), Acre
Monteiro, O.P., 500, MG (MG057105), Acre
E. Lleras, P17391, K,  (K001032702), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. 1953. The Acanthaceae of Colombia II. Contr. U.S. Natl. Herb. 31(2): 119-322.
Leonard, E. C. 1958. The Acanthaceae of Colombia III. Contr. U.S. Natl. Herb. 31(3): 323-781.
Leonard, E. C. & Smith, L. B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
Tripp, E. A. & Koenemann, D. M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated. Novon
24(2): 213-221.

706

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/69/92/46/ny_02699246.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/58/66/37/00586637.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/10/32/70/2/k001032702.dzi


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia thinophila Leonard f. thinophila

DESCRIÇÃO

Arbusto, ramos hirsutos. Folha peciolada, pecíolo ca. 2 cm compr., hirsuto abaxialmente, lâmina oblonga, ápice acuminado,
base decurrente, margem largamente crenada, 15-20 pares de nervuras secundárias, superfície adaxial glabra, abaxial hirsuta.
Inflorescência ramificada basalmente, glomérulos unilaterais, contendo 10 ou mais flores; bráctea externa ovada, até 7 cm compr.,
4 cm larg., hirsuta na base, ciliada; bráctea interna ovada, até 3 cm compr., 1.8 cm larg., redonda no ápice, glabra a hirsuta; cálice
com lobos oblongos, até 2.5 cm compr., 4-7 mm larg., redondos a obtusos no ápice, glabros a pubescentes; corola 4 cm compr., 7
mm larg. na fauce, 3 cm larg. na base, amarela, hirsuta em direção ao ápice, lobos 3 cm compr., 3 cm larg., emarginados no ápice;
estame 4 cm compr., filete hirsuto, antera 6 mm compr., pubérula; ovário glabro.

COMENTÁRIO

Sanchezia thinophila f. thinophila é extremamente semelhante a S. oblonga pela inflorescência unilateral, brácteas externas largas
e corola amarela, e pode ser diferenciada desta pelas nervuras marcadas nas brácteas externas e a corola pubescente no ápice.
Sanchezia thinophila f. glabra é mais comum no Brasil, apresentando folhas totalmente glabras.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.A. Rodrigues, 10591, NY,  (NY02699245), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. 1958. The Acanthaceae of Colombia III. Contributions from the United States National Herbarium 31(3):
323-781.
Leonard, E. C. & Smith, L. B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
Tripp, E. A. & Koenemann, D. M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated.
Novon: A Journal for Botanical Nomenclature 24(2): 213-221.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Sanchezia tigrina Leonard
DESCRIÇÃO

Folha: formato do limbo oblongo(s); base do limbo atenuada(s); ápice(s) do limbo acuminado(s). Inflorescência:
ramificação(ções) somente basal(ais); disposição das flor(es) na(s) raque principal unilateral(ais); número de flor(es) por
nó(s) 3 4; formato das bráctea(s) externa(s) ovada(s); comprimento das bráctea(s) externa(s) entre 12 e 15 mm/maior(es)
que 15 mm; largura das bráctea(s) externa(s) até 1 cm; ápice(s) das bráctea(s) externa(s) agudo(s); formato das bráctea(s)
interna(s) oblongo(s); ápice(s) das bráctea(s) interna(s) obtuso(s). Flor: comprimento do cálice(s) 15 mm/16 mm/17 mm/18
mm/19 mm; formato dos lobo(s) do cálice(s) oblongo(s); ápice(s) dos lobo(s) do cálice(s) obtuso(s); cor da corola vermelha/
laranja.

COMENTÁRIO

Sanchezia tigrina ocorre naturalmente no Peru, mas é amplamente cultivada na América do Sul e Central. Apresenta grande
semelhança com S. loranthifolia, da qual se diferencia pelas folhas com nervuras amarelas, as brácteas externas puberulentas e a
corola glabra (vs. brácteas glabras e corola pubescente). No Brasil a forma mais cultivada apresenta corola vermelha, enquanto
em outros países é mais comum com corola laranja. Espécimes cultivados de S. tigrina são comumente identificados como S.
parvibracteata, porém se diferencia desta pela espiga não ramificada, as brácteas externas ápice agudo (vs. elípticas com ápice
arredondado), e a corola laranja a vermelha (vs. amarela).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

MATERIAL TESTEMUNHO

K.D. Barreto, 825, ESA, 24151,  (ESA024151), RB, 24151,  (RB00968589), São Paulo
R.P. Belém, 2263, CEPEC, 24151,  (CEPEC00002091), NY, 24151,  (NY00498925), Bahia
J.P.S. Santos, 3, ASE, 24151 (ASE0030674), Sergipe
M. Silva, 2250, K, 24151,  (K001032706), Pará
A.C. Sevilha, 2406, CEN, 24151 (CEN00055422), Pernambuco
J.L. Hage, 1116, CEPEC, 24151,  (CEPEC00024167), Bahia
Silva, M.G. da, 2250, MG (MG037066), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Sanchezia tigrina Leonard

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. 1926. Notes on the genus Sanchezia. J. Wash. Acad. Sci. 16(18): 484-492.
Leonard, E. C. 1932. The genus Sanchezia in Peru. J. Wash. Acad. Sci. 22(6): 125-137.
Leonard, E. C. & Smith, L. B. 1964. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66(768): 313-343.
Tripp, E. A. & Koenemann, D. M. 2015. Nomenclatural synopsis of Sanchezia (Acanthaceae), fifty years since last treated. Novon
24(2): 213-221.

709

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F222560483.jpg


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Schaueria Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Schaueria, Schaueria calytricha, Schaueria capitata, Schaueria
gonatistachya, Schaueria hirta, Schaueria humuliflora, Schaueria lachnostachya, Schaueria litoralis, Schaueria macrophylla,
Schaueria marginata, Schaueria maximilianii, Schaueria paranaensis, Schaueria pyramidalis, Schaueria spicata, Schaueria
sulfurea, Schaueria thyrsiflora.

COMO CITAR

Côrtes, A.L.A. 2020. Schaueria in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4214.

Tem como sinônimo
heterotípico Flavicoma Raf.

DESCRIÇÃO

Ervas a arbustos, tricomas geralmente concentrados em duas linhas decussadas ao longo dos internós. Folhas pecioladas; lâminas
geralmente membranácea. Inflorescência tirsos, espigas ou racemos dicasiados. Brácteas verdes ou amarelas, pequenas e estreitas,
linear -triangular. Cálice verde ou amarelo, 5 lacínias iguais ou desiguais. Corola bilabiada, nototríbica, raro esternotríbica,
amarela ou branca, tubo cilíndrico ou expandido na garganta, lábios superior e inferior recurvado, enrolado, incurvado ou reto.
Estames 2, inseridos na base da corola. Cápsula estipitada, cabeça clavada; sementes 4, lenticulares a obovoides, tuberculadas.

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.   Brácteas largamente ovadas, 10-12 x ca. 10 mm ....S. humuliflora
1´ Brácteas linear triangular, lanceolada, oblonga, 1-19 x 0,5-2,5 mm ..2
2. Tirsos ..3
2´Racemos ou espigas dicasiadas .. 3
3. Brácteas 7-11 mm compr.; cálice 11-22 mm compr.; corola com lábio superior enrolado .. S. calytricha
3´Brácteas 1-2 mm compr.; cálice 3-7 mm compr. .. 4
4. Cálice 3-7 mm compr.; corola amarela, >4,0 cm compr. .. S. sulfurea
4´ Cálice 6-7 mm compr.; corola branca, < 4,0 cm compr. .. S. thyrsiflora
5. Espigas dicasiadas .. 6
5´Racemos dicasiados .. 10
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6. Corola amarela, > 3 cm compr., tubo expandido .. S. pyramidalis
6´Corola branca a amarela, < 3 cm compr., tubo não expandido .. 7
7. Ramos e folhas hirsutos, tricomas > 1 mm compr. .. S. hirta
7´Ramos e folhas glabros, glabrata, pubescentes, hirsuta, tricomas < 1 mm compr. .. 8
8. Brácteas 1,5-2 mm compr.; cálice < 2 mm compr. .. S. gonatistachya
8´Brácteas 2-5 mm compr.; cálice > 7 mm compr. .. 9
9. Brácteas ca. 5 mm compr.; filamentos do estames glabros .. S. spicata
9´Brácteas 2-3,5 mm compr., filamentos do estames hispidulos até a metade .. S. paranaensis
10. Brácteas > 8 mm compr.; cálice 1-2,5 cm compr.; corola com lábio superior incurvado .. S. macrophylla
10´Brácteas < 8 mm compr.; cálice 0,4-1,5 cm compr.; corola com lábio superior recurvado e reto .. 11
11. Inflorescência com dicásio laxo; brácteas 2-3,5 mm compr. .. 12
11´Inflorescência com dicásio congesto; brácteas 3-7 mm compr. .. 13
12. Ramos glabros, cálice triangular, flores esternotríbica .. S. litoralis
12´Ramos híspidulos; cálice linear-triangular; flores nototríbicas .. S. maximilianii
13. Cálice ciliado com tricomas eglandulares 1-1,2 mm compr.; corola com lábio superior recurvado .. S. lachynostachya
13´ Cálice ciliado com tricomas glandulares 0,7-1,5 mm compr.; corola com lábio superior reto .. 14
14. Brácteas  3-5,5 x 1-1,5 mm; corola externamente glabra; estames 5-5,5 mm compr. .. S. capitata
14´ Brácteas 5-7 x 2-2,5 mm; corola externamente puberula, estames ca. 7 mm compr. .. S. marginata
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Schaueria calytricha (Hook.) A.L.A.
Côrtes
Tem como sinônimo
basiônimo Justicia calytricha Hook.
heterotípico Flavicoma capitata Raf.
heterotípico Flavicoma paniculata Raf.
heterotípico Justicia calycotricha Hook.
heterotípico Justicia calycotricha Link & Otto
heterotípico Justicia flavicoma Lindl.
heterotípico Schaueria calycotricha (Link & Otto) Nees
heterotípico Schaueria flavicoma (Lindl.) N.E.Br.

DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) quadrangular(es); indumento glabro(s) ou hirsuto(s) com tricoma(s) em 2 linha(s) oposta(s) no
internó(s). Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es) membranácea(s)/ovada(s) a(s) lanceolada(s)/base cuneada(s)
a(s) cordada(s)/ápice(s) aguda(s) a(s) atenuada(s)/face(s) abaxial e adaxial glabra(s) com tricoma(s) na(s) veia(s) maior/
margem(ns) repando(s)/margem(ns) com tricoma(s) eglanduloso(s) adpresso(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
tirso(s) terminal(ais)/dicásio 3 a(s) 5 flor(es)/subtendida(s) 1 bráctea(s) e 2 bractéola(s); bráctea(s) amarela/linear(es) a(s)
triangular(es)/face(s) adaxial e abaxial hispídula(s)/margem(ns) ciliada(s) com tricoma(s) eglanduloso(s) menor que 1 mm
compr.; bractéola(s) amarela/linear(es) a(s) triangular(es)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor: lobo(s) do cálice(s) 5
lobado(s)/igual(ais)/acrescente(s) no fruto(s); cor do cálice(s) amarelo; forma do cálice(s) linear(es) a(s) triangular(es); cor da
corola amarela; tubo da corola expandido(s) distalmente na(s) garganta; corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s) superior(es)
bilobado(s)/enrolado(s); lábio(s) inferior(es) trilobado(s)/enrolado(s); estame(s) 2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base da garganta/
filete(s) branco/antera(s) biteca(s)/teca(s) paralela(s)/estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s)
bilobado(s). Fruto: tipo de fruto(s) cápsula(s) estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação
das semente(s) 4/lenticular(es)/reticulada(s)/tuberculada(s)/margem(ns) sem tubérculo(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.L.A. Côrtes, 160, HUEFS, Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA
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Côrtes, A.L.A.; Daniel, T.F.; Rapini, A. Taxonomic revision of the genus Schaueria (Acanthaceae). Plant. Syst. Evol. 302:
819-851. 2016.
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Schaueria capitata Nees
DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) cilíndrico(s); indumento glabro(s) ou hirsuto(s) com tricoma(s) em 2 linha(s) oposta(s) no internó(s).
Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es) membranácea(s)/ovada(s) a(s) elíptica(s)/base cuneada(s) a(s) obtusa(s)/
ápice(s) obtusa(s) a(s) atenuada(s)/face(s) abaxial e adaxial glabra(s) com tricoma(s) na(s) veia(s) maior/margem(ns) repando(s)/
margem(ns) com tricoma(s) eglanduloso(s) adpresso(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) racemo(s) dicasial/dicásio 1
a(s) 3 flor(es)/subtendida(s) 1 bráctea(s) e 2 bractéola(s); bráctea(s) verde/triangular(es)/face(s) adaxial e abaxial glabra(s) ou
hispídula(s)/margem(ns) com tricoma(s) glandular(es) até 1 mm compr.; bractéola(s) verde/triangular(es)/indumento igual(ais)
às bráctea(s). Flor: lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/desigual(ais)/acrescente(s) no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma do
cálice(s) triangular(es); cor da corola branca/amarela; tubo da corola cilíndrico(s); corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s)
superior(es) bilobado(s)/reto(s); lábio(s) inferior(es) trilobado(s)/reto(s); estame(s) 2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base corola/
filete(s) branco/filete(s) hispídulo(s)/antera(s) biteca(s)/teca(s) paralela(s)/estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s)
branco/estigma(s) bilobado(s). Fruto: tipo de fruto(s) cápsula(s) estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e
ornamentação das semente(s) 4/lenticular(es)/tuberculada(s)/margem(ns) com tubérculo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto, ca. 50 cm alt.; ramos e folhas glabras; Racemos, brácteas 3-5,5 cm compr., tricomas glandulares ca. 1 mm compr.;
Corola 1,2-2 cm compr.

COMENTÁRIO

Difere de Schaueria lachynostachya, pelas brácteas, bractéolas, cálice com tricomas glandulares > 1 mm compr. Corola com lábio
superior reto (vs. curvado).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Tweedie, s.n., K, Typus

BIBLIOGRAFIA
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Côrtes, A.L.A.; Daniel, T.F.; Rapini, A. Taxonomic revision of the genus Schaueria (Acanthaceae). Plant. Syst. Evol.
302:819-851. 2016.
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Schaueria gonatistachya (Nees & Mart.)
Nees & Mart.
Tem como sinônimo
basiônimo Justicia gonatistachya Nees & Mart.
homotípico Justicia gonystachya (Nees & Mart.) Nees & Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) cilíndrico(s); indumento glabro(s). Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es)
membranácea(s)/elíptica(s) a(s) lanceolada(s)/base aguda(s) a(s) decorrente(s)/ápice(s) aguda(s) a(s) atenuada(s)/face(s)
abaxial e adaxial glabra(s)/margem(ns) repando(s)/margem(ns) com tricoma(s) eglanduloso(s) adpresso(s). Inflorescência:
tipo de inflorescência(s) tirso(s) terminal(ais) e axilar(es)/espiga(s) dicasial/dicásio 1 flor(es)/subtendida(s) 1 bráctea(s) e 2
bractéola(s); bráctea(s) verde/triangular(es)/face(s) adaxial e abaxial glabra(s) ou hispídula(s)/margem(ns) com tricoma(s)
ereto(s); bractéola(s) verde/triangular(es)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor: lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/desigual(ais)/
acrescente(s) no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma do cálice(s) triangular(es); cor da corola branca; tubo da corola
cilíndrico(s); corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s) superior(es) bilobado(s)/reto(s); lábio(s) inferior(es) trilobado(s)/reto(s);
estame(s) 2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base corola/filete(s) branco/filete(s) hispídulo(s)/antera(s) biteca(s)/teca(s) oblíqua(s)/
estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s) bilobado(s). Fruto: tipo de fruto(s) cápsula(s)
estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação das semente(s) 4/lenticular(es)/reticulada(s)/
tuberculada(s)/margem(ns) com tubérculo(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hage, J.L., 2212, RB

716

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

Schaueria hirta A.L.A. Côrtes
DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) cilíndrico(s); indumento glabro(s) ou hirsuto(s) com tricoma(s) em 2 linha(s) oposta(s) no
internó(s). Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es) membranácea(s)/elíptica(s) a(s) lanceolada(s)/base aguda(s)
a(s) cuneada(s)/ápice(s) acuminada(s)/face(s) abaxial e adaxial hirsuta(s)/margem(ns) repando(s)/margem(ns) ciliada(s) com
tricoma(s) eglanduloso(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiga(s) dicasial/dicásio 1 flor(es)/subtendida(s) 1 bráctea(s)
e 2 bractéola(s); bráctea(s) verde/triangular(es)/face(s) adaxial e abaxial hispídula(s)/margem(ns) ciliada(s) com tricoma(s)
eglanduloso(s) menor que 1 mm compr.; bractéola(s) verde/lanceolada(s)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor: lobo(s)
do cálice(s) 5 lobado(s)/igual(ais)/acrescente(s) no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma do cálice(s) triangular(es); cor da
corola branca; tubo da corola cilíndrico(s); corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s) superior(es) bilobado(s)/reto(s); lábio(s)
inferior(es) trilobado(s)/reto(s); estame(s) 2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base corola/filete(s) branco/filete(s) glabro(s)/antera(s)
biteca(s)/teca(s) paralela(s)/estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s) bilobado(s). Fruto:
tipo de fruto(s) cápsula(s) estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação das semente(s) 4/
lenticular(es)/reticulada(s)/tuberculada(s)/granulada(s)/margem(ns) com tubérculo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva de 40 cm alt.; ramos e folhas hirsutas; Espiga, brácteas ca. 1,5 mm compr.; Corola branca, ca. 1,2 cm compr.

COMENTÁRIO

É uma espécie muito semelhante a Schaueria gonatistachya, diferenciando por ser uma erva pequena e com folhas, ramos e
inflorescência hirsutas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.L.A. Côrtes, 253, HUEFS, Bahia, Typus

717

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

Schaueria humuliflora (Nees & Mart.)
Nees
Tem como sinônimo
basiônimo Justicia humuliflora Nees & Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) quadrangular(es); indumento glabro(s) a(s) pubescente(s). Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s)
foliar(es) membranácea(s)/ovada(s) a(s) elíptica(s)/base cuneada(s) a(s) obtusa(s)/ápice(s) aguda(s) a(s) atenuada(s)/face(s)
abaxial e adaxial glabra(s) com tricoma(s) na(s) veia(s) maior/margem(ns) repando(s)/margem(ns) com tricoma(s) eglanduloso(s)
adpresso(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiga(s) dicasial/dicásio 1 a(s) 3 flor(es)/subtendida(s) 1 bráctea(s) e 2
bractéola(s); bráctea(s) verde/margem(ns) ciliada(s) com tricoma(s) eglanduloso(s) menor que 1 mm compr.; bractéola(s) verde/
linear(es) a(s) triangular(es)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor: lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/igual(ais)/acrescente(s)
no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma do cálice(s) linear(es) a(s) triangular(es); cor da corola branca; tubo da corola
cilíndrico(s); corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s) superior(es) bilobado(s)/reto(s); lábio(s) inferior(es) trilobado(s)/reto(s);
estame(s) 2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base corola/filete(s) branco/filete(s) hispídulo(s)/antera(s) biteca(s)/teca(s) paralela(s)/
estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s) bilobado(s). Fruto: tipo de fruto(s) cápsula(s)
estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação das semente(s) 4/lenticular(es)/reticulada(s)/
margem(ns) sem tubérculo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Scahueria humuliflora é um subarbusto, ca. 40 cm alt., folhas ovadas. Inflorescência em espiga, brácteas ovadas, grandes, verdes.
Flores brancas.

COMENTÁRIO

A filogenia de Schaueria (Cortes et al., 2015) mostrou que Schaueria humuliflora está bem mais relacionada com clado
Thyrsacanthus que com seu gênero original, sendo assim, necessários estudos para sua inclusão no gênero Thyrsacanthus.  
Morfologicamente é similar as espécies de Schaueria, entretanto, o clado Thyrsacanthus revela uma heterogeneidade floral devido
a mudanças de polinizadores.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Côrtes, A., 31, HUEFS
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Schaueria lachnostachya Nees
DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) cilíndrico(s); indumento pubescente(s) com tricoma(s) em 2 linha(s) oposta(s) no internó(s).
Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es) membranácea(s)/ovada(s) a(s) elíptica(s)/base aguda(s) a(s) cuneada(s)/
ápice(s) aguda(s) a(s) atenuada(s)/face(s) abaxial e adaxial glabra(s) com tricoma(s) na(s) veia(s) maior/margem(ns) repando(s)/
margem(ns) ciliada(s) com tricoma(s) eglanduloso(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) tirso(s) terminal(ais) e axilar(es)/
racemo(s) dicasial/dicásio 1 a(s) 3 flor(es)/subtendida(s) 1 bráctea(s) e 2 bractéola(s); bráctea(s) verde/triangular(es)/face(s)
adaxial e abaxial hispídula(s)/margem(ns) ciliada(s) com tricoma(s) eglanduloso(s) maior(es) que 1 mm compr.; bractéola(s)
verde/triangular(es)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor: lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/desigual(ais)/acrescente(s)
no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma do cálice(s) linear(es) a(s) triangular(es); cor da corola branca; tubo da corola
cilíndrico(s); corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s) superior(es) bilobado(s)/recurvado(s); lábio(s) inferior(es) trilobado(s)/
recurvado(s); estame(s) 2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base corola/filete(s) branco/filete(s) hispídulo(s)/antera(s) biteca(s)/teca(s)
paralela(s)/estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s) bilobado(s). Fruto: tipo de fruto(s)
cápsula(s) estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação das semente(s) 4/lenticular(es)/
reticulada(s)/tuberculada(s)/margem(ns) sem tubérculo(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 10783, RB

BIBLIOGRAFIA

Côrtes, A.L.A.; Daniel, T.F.; Rapini, A. Taxonomic revision of the genus Schaueria (Acanthaceae). Plant. Syst. Evol.
302:819-851. 2016.
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Schaueria litoralis (Vell.) A.L.A.Côrtes
Tem como sinônimo
heterotípico Schaueria lophura Nees & Mart.
heterotípico Schaueria virginea Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) cilíndrico(s); indumento glabro(s) a(s) pubescente(s). Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s)
foliar(es) membranácea(s)/oblongo-elíptica(s)/base cuneada(s) a(s) irregular(es)/ápice(s) aguda(s) a(s) acuminada(s)/face(s)
abaxial e adaxial glabra(s) com tricoma(s) na(s) veia(s) maior/margem(ns) repando(s)/margem(ns) com tricoma(s) eglanduloso(s)
adpresso(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) tirso(s) terminal(ais) e axilar(es)/racemo(s) dicasial/dicásio 1 a(s)
3 flor(es)/subtendida(s) 1 bráctea(s) e 2 bractéola(s); bráctea(s) verde/triangular(es)/face(s) adaxial e abaxial glabra(s) ou
hispídula(s)/margem(ns) com tricoma(s) ereto(s) menor que 0.5 mm compr. ou glandular(es) 0.5 mm compr.; bractéola(s) verde/
triangular(es)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor: lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/igual(ais)/acrescente(s) no fruto(s); cor
do cálice(s) verde; forma do cálice(s) triangular(es); cor da corola branca; tubo da corola cilíndrico(s); corola bilabiada(s)
presente(s); lábio(s) superior(es) bilobado(s)/inteiro/recurvado(s); lábio(s) inferior(es) trilobado(s)/recurvado(s); estame(s) 2/
exserto(s)/inserido(s) na(s) base corola/filete(s) branco/filete(s) hispídulo(s)/antera(s) biteca(s)/teca(s) paralela(s)/estaminódio(s)
ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s) bilobado(s). Fruto: tipo de fruto(s) cápsula(s) estipitada(s)/cabeça(s)
clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação das semente(s) 4/lenticular(es)/reticulada(s)/tuberculada(s)/margem(ns)
sem tubérculo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Corola esternotríbica.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Schaueria macrophylla Pohl ex Nees
DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) quadrangular(es); indumento glabro(s). Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es)
membranácea(s)/cartácea(s)/elíptica(s)/base aguda(s)/ápice(s) aguda(s) a(s) atenuada(s)/face(s) abaxial e adaxial glabra(s)
ou hispídula(s)/margem(ns) crenada(s)/margem(ns) com tricoma(s) eglanduloso(s) adpresso(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) tirso(s) terminal(ais)/racemo(s) dicasial/dicásio 3 a(s) 5 flor(es)/subtendida(s) 1 bráctea(s) e 2 bractéola(s);
bráctea(s) verde/linear(es) a(s) triangular(es)/face(s) adaxial e abaxial hispídula(s)/margem(ns) com tricoma(s) ereto(s);
bractéola(s) verde/linear(es) a(s) triangular(es)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor: lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/
igual(ais)/acrescente(s) no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma do cálice(s) linear(es) a(s) triangular(es); cor da corola
branca; tubo da corola cilíndrico(s); corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s) superior(es) bilobado(s)/incurvado(s); lábio(s)
inferior(es) trilobado(s)/involuto(s); estame(s) 2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base corola/filete(s) branco/filete(s) hispídulo(s)/
antera(s) biteca(s)/teca(s) paralela(s)/estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s) bilobado(s).
Fruto: tipo de fruto(s) cápsula(s) estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação das
semente(s) 4/lenticular(es)/reticulada(s)/margem(ns) sem tubérculo(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pohl, J.B.E., 4738, W

BIBLIOGRAFIA

Côrtes, A.L.A.; Daniel, T.F.; Rapini, A. Taxonomic revision of the genus Schaueria (Acanthaceae). Plant. Syst. Evol. 302:
819-851. 2016.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Schaueria marginata Nees
DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) quadrangular(es); indumento glabro(s) ou hirsuto(s) com tricoma(s) em 2 linha(s) oposta(s) no
internó(s). Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es) cartácea(s)/lanceolada(s)/base atenuada(s)/ápice(s) aguda(s) a(s)
acuminada(s)/face(s) abaxial e adaxial glabra(s) ou hispídula(s)/margem(ns) repando(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s)
tirso(s) terminal(ais)/racemo(s) dicasial/dicásio 1 a(s) 3 flor(es)/subtendida(s) 1 bráctea(s) e 2 bractéola(s); bráctea(s) verde/
oblonga(s)/face(s) adaxial e abaxial hispídula(s); bractéola(s) verde/triangular(es)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor:
lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/desigual(ais)/acrescente(s) no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma do cálice(s) triangular(es);
cor da corola branca; tubo da corola cilíndrico(s); corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s) superior(es) bilobado(s)/
reto(s); lábio(s) inferior(es) trilobado(s)/reto(s); estame(s) 2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base corola/filete(s) branco/filete(s)
hispídulo(s)/antera(s) biteca(s)/teca(s) paralela(s)/estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s)
bilobado(s). Fruto: tipo de fruto(s) cápsula(s) estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação
das semente(s) 4/lenticular(es)/reticulada(s)/margem(ns) com tubérculo(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.L.A. Côrtes, 231, HUEFS, Bahia

BIBLIOGRAFIA

Côrtes, A.L.A.; Daniel, T.F.; Rapini, A. Taxonomic revision of the genus Schaueria (Acanthaceae). Plant. Syst. Evol.
302:819-851.2016.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Schaueria maximilianii Nees
Tem como sinônimo
homotípico Justicia nitida Nees & Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) cilíndrico(s); indumento hispídulo(s). Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es)
membranácea(s)/lanceolada(s)/base aguda(s)/ápice(s) acuminada(s)/face(s) abaxial e adaxial glabra(s) com tricoma(s)
na(s) veia(s) maior/margem(ns) repando(s)/margem(ns) ciliada(s) com tricoma(s) eglanduloso(s). Inflorescência: tipo de
inflorescência(s) tirso(s) terminal(ais)/racemo(s) dicasial/dicásio 1 a(s) 3 flor(es)/subtendida(s) 1 bráctea(s) e 2 bractéola(s);
bráctea(s) verde/linear(es) a(s) triangular(es)/face(s) adaxial e abaxial glabra(s)/margem(ns) ciliada(s) com tricoma(s)
eglanduloso(s) menor que 1 mm compr.; bractéola(s) verde/linear(es) a(s) triangular(es)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor:
lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/igual(ais)/acrescente(s) no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma do cálice(s) linear(es) a(s)
triangular(es); cor da corola desconhecido(s); tubo da corola desconhecido(s); corola bilabiada(s) desconhecido(s); lábio(s)
superior(es) desconhecido(s); lábio(s) inferior(es) desconhecido(s); estame(s) desconhecido(s); gineceu desconhecido(s).
Fruto: tipo de fruto(s) cápsula(s) estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação das
semente(s) 4/lenticular(es)/tuberculada(s)/margem(ns) com tubérculo(s).

COMENTÁRIO

Corola não vista.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.A.P. Wied-Neuwied, s.n., GZU, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

(Foto F 32725) Wied-Neuwied, M.A.P. s.n.
Côrtes, A.L.A.; Daniel, T.F.; Rapini, A. Taxonomic revision of the genus Schaueria (Acanthaceae). Plant. Syst. Evol.
302:819-851.2016.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Schaueria paranaensis (Rizz.) A.L.A.
Côrtes
Tem como sinônimo
basiônimo Duvernoia paranaensis Rizzini
homotípico Justicia paranaensis (Rizzini) Wassh. & L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) quadrangular(es); indumento glabro(s). Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es)
membranácea(s)/elíptica(s)/base aguda(s) a(s) obtusa(s)/ápice(s) acuminada(s)/face(s) abaxial e adaxial glabra(s)/margem(ns)
repando(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) tirso(s) terminal(ais) e axilar(es)/espiga(s) dicasial/dicásio 1 flor(es)/
subtendida(s) 1 bráctea(s) e 2 bractéola(s); bráctea(s) verde/triangular(es)/face(s) adaxial e abaxial hispídula(s)/margem(ns) com
tricoma(s) ereto(s); bractéola(s) verde/triangular(es)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor: lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/
desigual(ais)/acrescente(s) no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma do cálice(s) triangular(es); cor da corola branca; tubo
da corola cilíndrico(s); corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s) superior(es) bilobado(s)/incurvado(s); lábio(s) inferior(es)
trilobado(s)/recurvado(s); estame(s) 2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base corola/filete(s) branco/filete(s) hispídulo(s)/antera(s)
biteca(s)/teca(s) paralela(s)/estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s) bilobado(s). Fruto: tipo de
fruto(s) cápsula(s) estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação das semente(s) 4/obovoide(s)/
reticulada(s)/granulada(s)/margem(ns) sem tubérculo(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

BIBLIOGRAFIA

Côrtes, A.L.A.; Daniel, T.F.; Rapini, A. Taxonomic revision of the genus Schaueria (Acanthaceae). Plant. Syst. Evol.
302:819-851.2016.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Schaueria pyramidalis A.L.A. Côrtes
DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) cilíndrico(s); indumento glabro(s). Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es)
membranácea(s)/oblongo-elíptica(s)/base aguda(s)/ápice(s) acuminada(s)/face(s) abaxial e adaxial glabra(s) com tricoma(s)
na(s) veia(s) maior/margem(ns) repando(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) tirso(s) terminal(ais) e axilar(es)/espiga(s)
dicasial/dicásio 1 flor(es)/subtendida(s) 1 bráctea(s) e 2 bractéola(s); bráctea(s) verde/largamente triangular(es)/face(s) adaxial
e abaxial glabra(s)/margem(ns) com tricoma(s) ereto(s); bractéola(s) verde/linear(es) a(s) triangular(es)/indumento igual(ais)
às bráctea(s). Flor: lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/desigual(ais)/acrescente(s) no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma
do cálice(s) linear(es) a(s) triangular(es); cor da corola amarela; tubo da corola expandido(s) distalmente na(s) garganta;
corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s) superior(es) bilobado(s)/reto(s); lábio(s) inferior(es) trilobado(s)/reto(s); estame(s)
2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base da garganta/filete(s) branco/filete(s) muricado(s)/antera(s) biteca(s)/teca(s) paralela(s)/
estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s) bilobado(s). Fruto: tipo de fruto(s) cápsula(s)
estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação das semente(s) 4/lenticular(es)/reticulada(s)/
tuberculada(s)/margem(ns) sem tubérculo(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.P.Oliveira; F.R.Nonato; J.G.C.Sobrinho; E. Bebert; L.Bebert, 747, HUEFS, Bahia, Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Schaueria spicata (Vell.) A.L.A.Côrtes
Tem como sinônimo
heterotípico Schaueria schottii Nees

DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) cilíndrico(s); indumento pubescente(s). Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es)
membranácea(s)/elíptica(s)/base aguda(s) a(s) decorrente(s)/ápice(s) atenuada(s) a(s) falcada(s)/face(s) abaxial e adaxial
glabra(s) com tricoma(s) na(s) veia(s) maior/margem(ns) repando(s)/margem(ns) com tricoma(s) eglanduloso(s) adpresso(s).
Inflorescência: tipo de inflorescência(s) tirso(s) terminal(ais)/espiga(s) dicasial/dicásio 1 flor(es)/subtendida(s) 1 bráctea(s)
e 2 bractéola(s); bráctea(s) verde/lanceolada(s)/face(s) adaxial e abaxial pilosa(s)/margem(ns) com tricoma(s) ereto(s) menor
que 0.5 mm compr. ou glandular(es) 0.5 mm compr.; bractéola(s) verde/lanceolada(s)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor:
lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/desigual(ais)/acrescente(s) no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma do cálice(s) linear(es) a(s)
triangular(es); cor da corola desconhecido(s); tubo da corola cilíndrico(s); corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s) superior(es)
bilobado(s)/incurvado(s); lábio(s) inferior(es) trilobado(s); estame(s) 2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base corola/filete(s) branco/
filete(s) glabro(s)/antera(s) biteca(s)/teca(s) paralela(s)/estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s)
bilobado(s). Fruto: tipo de fruto(s) cápsula(s) estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação
das semente(s) desconhecido(s).

COMENTÁRIO

Coloração da corola e sementes não vista.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

BIBLIOGRAFIA

Côrtes, A.L.A.; Daniel, T.F.; Rapini, A. Taxonomic revision of the genus Schaueria (Acanthaceae). Plant. Syst. Evol.
302:819-851.2016.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Schaueria sulfurea Pohl ex Nees
DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) cilíndrico(s); indumento glabro(s) ou hirsuto(s) com tricoma(s) em 2 linha(s) oposta(s) no internó(s).
Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es) membranácea(s)/elíptica(s) a(s) lanceolada(s)/base cuneada(s) a(s) obtusa(s)/
ápice(s) aguda(s) a(s) atenuada(s)/face(s) abaxial e adaxial hirsuta(s)/margem(ns) repando(s)/margem(ns) com tricoma(s)
eglanduloso(s) adpresso(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) tirso(s) terminal(ais) e axilar(es)/dicásio 1 a(s) 3 flor(es)/
subtendida(s) 1 bráctea(s) e 2 bractéola(s); bráctea(s) verde/triangular(es)/face(s) adaxial e abaxial estrigosa(s)/margem(ns) com
tricoma(s) ereto(s); bractéola(s) verde/triangular(es)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor: lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/
igual(ais)/acrescente(s) no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma do cálice(s) triangular(es); cor da corola amarela; tubo da
corola expandido(s) distalmente na(s) garganta; corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s) superior(es) bilobado(s)/incurvado(s);
lábio(s) inferior(es) trilobado(s)/reto(s); estame(s) 2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base da garganta/filete(s) branco/filete(s)
hispídulo(s)/antera(s) biteca(s)/teca(s) paralela(s)/estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s)
bilobado(s). Fruto: tipo de fruto(s) cápsula(s) estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação
das semente(s) 4.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pohl, J.B.E., 4741, W, Typus

BIBLIOGRAFIA

Côrtes, A.L.A.; Daniel, T.F.; Rapini, A. Taxonomic revision of the genus Schaueria (Acanthaceae). Plant. Syst. Evol.
302:819-851.2016.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Schaueria thyrsiflora A.L.A. Côrtes
DESCRIÇÃO

Caule: formato do caule(s) quadrangular(es); indumento glabro(s) ou hirsuto(s) com tricoma(s) em 2 linha(s) oposta(s) no
internó(s). Folha: pedicelo(s) presente(s); lâmina(s) foliar(es) membranácea(s)/ovada(s) a(s) elíptica(s)/base cuneada(s) a(s)
irregular(es)/ápice(s) acuminada(s)/face(s) abaxial e adaxial glabra(s)/margem(ns) repando(s)/margem(ns) com tricoma(s)
eglanduloso(s) adpresso(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) tirso(s) terminal(ais)/dicásio 1 a(s) 3 flor(es)/subtendida(s) 1
bráctea(s) e 2 bractéola(s); bráctea(s) verde/triangular(es)/face(s) adaxial e abaxial hispídula(s)/face(s) adaxial e abaxial glabra(s)
ou hispídula(s); bractéola(s) verde/triangular(es)/indumento igual(ais) às bráctea(s). Flor: lobo(s) do cálice(s) 5 lobado(s)/
igual(ais)/acrescente(s) no fruto(s); cor do cálice(s) verde; forma do cálice(s) linear(es) a(s) triangular(es); cor da corola branca;
tubo da corola cilíndrico(s); corola bilabiada(s) presente(s); lábio(s) superior(es) inteiro/incurvado(s); lábio(s) inferior(es)
trilobado(s)/recurvado(s); estame(s) 2/exserto(s)/inserido(s) na(s) base corola/filete(s) branco/filete(s) glabro(s)/antera(s)
biteca(s)/teca(s) paralela(s)/estaminódio(s) ausente(s); gineceu estilete(s) exserto(s) branco/estigma(s) bilobado(s). Fruto:
tipo de fruto(s) cápsula(s) estipitada(s)/cabeça(s) clavada(s). Semente: número e forma e ornamentação das semente(s) 4/
lenticular(es)/reticulada(s)/tuberculada(s)/margem(ns) com tubérculo(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.M. Braz; A.H.N. Souza, 333, HUEFS, Rio de Janeiro, Typus
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Sebastianoschaueria Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Sebastianoschaueria, Sebastianoschaueria oblongata.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Sebastianoschaueria in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4220.

Tem como sinônimo
heterotípico Sebschauera Kuntze

DESCRIÇÃO

Ervas eretas. Folhas opostas, pecioladas; lâmina com margem inteira, plana, glabra. Inflorescência terminal, espiciforme; unidades
da inflorescência dicasiais, reduzidas a uma única flor; brácteas e bractéolas lineares. Flores sésseis; cálice profundamente 5-
lobado, lobos iguais, lineares; corola infundibuliforme, alvacenta a lilás, (sub-)2-labiada, lobos subiguais, lanceolados, lábio
superior 2-lobado, lábio inferior 3-lobado; estames 2, epipétalos, filetes fundidos ao tubo da corola próxima ao ápice do tubo,
exsertos à corola; anteras monotecas, glabras, conectivo carinado. Cápsula estipitada, porção distal elipsoide, geralmente com uma
ligeira constrição na porção media, retináculo presente. Sementes 4, homomórficas, orbiculares, tuberculadas.
Descrição modificada a partir de Nees (1847).

COMENTÁRIO

Sebastianoschaueria Nees é um gênero monotípico endêmico do Brasil. Sua única espécie, S. oblongata Nees, ocorre na Mata
Atlântica do leste do Brasil, com registros nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)
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Sebastianoschaueria oblongata Nees
Tem como sinônimo
homotípico Sebschauera obongata (Nees) Kuntze

DESCRIÇÃO

Ver descrição genérica.

COMENTÁRIO

Sebastianoschaueria obongata Nees, única espécie descrita no gênero, é endêmica da Mata Atlântica do leste do Brasil, com
registros nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Pode ser confundida com Stenostephanus lobeliiformis Nees, única espécie de Stenostephanus que ocorre na Mata Atlântica,
especialmente por serem ervas de interior de florestas com longas inflorescências em geral terminais e flores com estames
exsertos à corola. Entretanto, Sebastianocaueria oblongata apresenta inflorescências espiciformes com dicásios laterais reduzidos
a uma única flor e Stenostephanus lobeliiformis apresenta inflorescências tirsoides com dicásios laterais com 3–7 flores.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 362, LE, Minas Gerais, Typus
Schott, s.n., W, Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Nees [von Esenbeck], C.G.D. 1847. Acanthaceae. Pp. 1–164, tab. 1–31 in Flora Brasiliensis […], vol. 9, Endlicher, S. &
Martius, C. F. P. (eds.). Monachii [Munich]: Typographia Regia C. Wolf et fil. et in offic. lithograph. S. Minsinger. <https://
doi.org/10.5962/bhl.title.454>.
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Stachyacanthus Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Stachyacanthus, Stachyacanthus riedelianus.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Stachyacanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível
em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB26292.

DESCRIÇÃO

Ervas eretas. Ramos hirsutos. Folhas opostas, sésseis; lâmina linear ou lanceolada, hirsuta, margem inteira, plana ou revoluta.
Inflorescência terminal, espiciforme; unidades da inflorescência dicasiais reduzidas a uma única flor; brácteas e bractéolas
lineares. Flores sésseis; cálice profundamente 4-partido, lobos iguais, lineares; corola, 2-labiada, lábio superior 1-lobado, lábio
inferior 3-lobado; estames 2, anteras com tecas paralelas. Cápsula estipitada, porção distal elipsoide, retináculo presente. Sementes
4, orbiculares.
Descrição modificada a partir de Nees (1847).

COMENTÁRIO

Stachyacanthus Nees é um gênero monotípico endêmico do Brasil. Sua única espécie descrita, S. riedelianus Nees, é conhecida,
até então, apenas no Pantanal do estado do Mato Grosso do Sul.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

BIBLIOGRAFIA

Nees [von Esenbeck], C.G.D. 1847. Acanthaceae. Pp. 1–164, tab. 1–31 in Flora Brasiliensis […], vol. 9, Endlicher, S. &
Martius, C. F. P. (eds.). Monachii [Munich]: Typographia Regia C. Wolf et fil. et in offic. lithograph. S. Minsinger. <https://
doi.org/10.5962/bhl.title.454>.
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Stachyacanthus riedelianus Nees
DESCRIÇÃO

Para uma descrição morfológica de Stachyacanthus riedelianus Nees, veja a descrição apresentada para Stachyacanthus Nees
<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB26292>, pois este é um gênero monotípico.

COMENTÁRIO

Stachyacanthus riedelianus Nees, única espécie descrita no gênero Stachyacanthus Nees, foi registrada no Pantanal do estado
brasileiro do Mato Grosso do Sul, em área ao longo do Rio Coxim.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

BIBLIOGRAFIA

Nees [von Esenbeck], C.G.D. 1847. Acanthaceae. Pp. 1–164, tab. 1–31 in Flora Brasiliensis […], vol. 9, Endlicher, S. &
Martius, C. F. P. (eds.). Monachii [Munich]: Typographia Regia C. Wolf et fil. et in offic. lithograph. S. Minsinger. <https://
doi.org/10.5962/bhl.title.454>.
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Staurogyne Wall.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Staurogyne, Staurogyne alba, Staurogyne anigozanthus, Staurogyne
brachiata, Staurogyne diantheroides, Staurogyne elegans, Staurogyne ericoides, Staurogyne euryphylla, Staurogyne eustachya,
Staurogyne fastigiata, Staurogyne flava, Staurogyne guianensis, Staurogyne hirsuta, Staurogyne itatiaiae, Staurogyne
lepidagathoides, Staurogyne mandioccana, Staurogyne minarum, Staurogyne miqueliana, Staurogyne nitida, Staurogyne parva,
Staurogyne repens, Staurogyne riedeliana, Staurogyne rubescens, Staurogyne stolonifera, Staurogyne sylvatica, Staurogyne
trinitensis, Staurogyne vauthieriana, Staurogyne veronicifolia, Staurogyne warmingiana.

COMO CITAR

Braz, D.M. 2020. Staurogyne in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4222.

Tem como sinônimo
Ebermaiera Nees
Gynocraterium Bremek.

DESCRIÇÃO

Herbáceas eretas ou prostradas, arbustivas ou subarbustivas. Flores decussadas, geralmente reunidas
em inflorescências e acompanhadas de brácteas e bractéolas, raramente flores nas axilas das folhas
apicais acompanhadas apenas de bractéolas. Cálice de segmentos desiguais (um posterior em geral
maior em comprimento e largura, comumente elíptico, dois anteriores de tamenho intermediário,
comumente lanceolados ou lineares e dois laterais menores que os demais, comumente subulados);
corola infundibuliforme ou tubulosa, amarela, vermelha ou branca geralmente com mácula vinácea
na fauce; androceu com 4 estames, didínamos, anteras bitecas, múticas, conectivo expandido entre
as tecas; estigma com um dos lobos bipartido ou com laterais salientes. Cápsula alongada com
deiscência subexplosiva, geralmente com sementes numerosas, retináculo ausente.

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
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                        Chave de identificação para as espécies brasileiras de Staurogyne Wall.
 
1. Corola tubulosa, geralmente longa (18-49mm compr.), vermelha ou amarela.................. 2
1’. Corola infundibuliforme, geralmente curta (4-17,5 mm cm compr.), branca a lilás, às vezes
com mácula vinácea na região da fauce................................................ 12
2. Flores vermelhas...................................................................... 3
2’. Flores amarelas a amarelo-esverdeadas.................................................. 4
3.  Racemo-espiciforme denso; brácteas e bractéolas petalóides, vermelhas............. S itatiaiae
3’. Racemos laxo; brácteas e bractéolas foliáceas, verdes............................. S. rubescens
4.  Inflorescências terminais e axilares compostos, bractéolas 1-2 pares............... S. brachiata
4’. Inflorescência terminais e/ou axilares simples ou flores isoladas axilares,
bractéolas 1 par...................................................................... 5
5. Racemos bracteados densos; brácteas petalóides com 5-7 nervuras acródromas............... 6
5’. Racemos parcialmente folhosos ou folhosos; brácteas foliáceas a subpetalóides,
1-3-nérveas na base................................................................... 7
6. Tricomas glandulosos restritos à corola; brácteas ovadas a suborbiculares; corola 24-28 mm
compr., amarelo-esverdeada em direção aos lobos, esses denso-pilosos......... S.anigozanthus
6’. Tricomas glandulosos em todas as partes reprodutivas; brácteas elípticas;
corola 35-47 mm de comprimento, amarela, esparso-pilosa......................... S. elegans
7. Racemo folhoso, com as flores isoladas até a 4-5 axila das folhas vegetativas ..................8
7’. Racemos parcialmente folhosos, com flores inseridas nas axilas de brácteas subpetalóides
ou foliáceas, estas diferindo ao menos na venação e nas dimensões das folhas vegetativas... 10
8.  Folhas lanceoladas, 2-3,9 x 0,4-0,7 cm; pecíolo 2-4(5) mm de comprimento........... S ericoides
8’. Folhas elípticas a ovadas, 4,4-14,5 x 2-6 cm; pecíolo 6-23 mm de comprimento................ 9
9.  Folhas ovadas; pedicelo 3,4-11 mm compr.; segmento posterior do cálice subobovado,
bractéolas foliáceas...................................................... S. warmingiana
9’. Folhas elípticas; pedicelo 12-17 mm compr.; segmento posterior do cálice oblongo a
oblongo-ovado, bractéolas petalóides....................................... S. vauthieriana
10. Tricomas glandulosos restritos à corola e fruto, raramente presentes no cálice....... S. minarum
10’. Tricomas glandulosos presentes em toda a planta...................................... 11
11. Pilosidade esparsa em toda a planta; lâmina membranácea inclusive no material seco;
racemo laxo, com as brácteas logo distintas na forma, dimensões e venação............ S. flava
11’. Pilosidade densa em toda a planta; lâmina cartácea; racemo denso, com as folhas
diminuindo gradativamente até as brácteas apicais................................ S. hirsuta
12. Ramificações e inflorescências com três ramos corimbiformes.................... S. fastigiata
12’. Ramificações e inflorescências nunca corimbiformes.................................... 13
13. Planta de porte reduzido, rasteira, com alguns ramos suberetos, em geral
densamente ramificada ou caule fortemente reduzido.................................... 14
13’. Planta ereta, raramente ramificada.................................................... 17
14. Caule fortemente reduzido (até 3cm alt.) não ramificado, inflorescência axilar......... S. nitida
14’. Caule rastejante (mais de 5 cm de compr), com alguns ramos suberetos, em
geral densamente ramificado......................................................... 15
15. Folhas lanceoladas a lanceolado-ovadas..........................................  S. repens
15’. Folhas suborbiculares a ovado-elípticas............................................... 16
16. Folhas sésseis a subsésseis, cartáceas; inflorescências terminais e axilares
alongadas, cilíndricas; cálice ciliado.......................................... S. miqueliana
16’. Folhas pecioladas, pecíolo 4-5,8 mm compr., membranáceas; inflorescência
terminal curta, subcapitada; cálice não ciliado.................................  S. trinitensis
17. Folhas lineares a linear-lanceoladas, pelo menos cinco vezes
mais compridas que largas.................................................. S. stolonifera
17’. Folhas lanceoladas, oblongo-lanceoladas, elípticas ou ovado-elípticas,
comprimento até quatro vezes a largura................................................ 18
18. Brácteas, bractéolas e segmentos do cálice subulados...........................  S. guianensis
18’. Brácteas e bractéolas nunca subuladas, segmento posterior do cálice raramente subulado....19
19. Inflorescência terminal curta, capituliforme................................. S. veronicifolia
19’. Inflorescência terminal e/ou axilar alongada, cilíndrica ................................. 20
20. Folhas com 1,1-5 cm de comprimento.................................................. 21
20’. Folhas maiores que 5,2 cm de comprimento............................................ 22

735

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Acanthaceae Juss.

21. Flores opostas na base e logo tornando-se alternas na raque, brácteas quase duas vezes
maiores que a corola, esta 4,5-5,9 mm compr................................. S. diantheroides
21’. Flores sempre opostas na raque, brácteas menores que a corola,
corola 6-9,3 mm compr...................................................... S. euryphylla
22. Folhas oblongo-lanceoladas a longo-lanceoladas (comprimento pelo menos
6 vezes maior que a largura)............................................. S. lepidagathoides
22’. Folhas elípticas, ovadas ou lanceoladas (comprimento até 4 vezes maior que a largura).......23
23.  Folhas totalmente pilosas, em ambas as faces...................................... S. parva
23’. Folhas glabras a glabrescentes na face adaxial, e com tricomas restritos às
nervuras na abaxial................................................................. 24
24. Brácteas petalóides.................................................................. 25
24’. Brácteas foliáceas................................................................... 26
25. Pecíolo 8-21 mm compr.; bráctea elíptica a suborbicular, 3,3-5,6 mm largura..... S. mandioccana
25’. Pecíolo 21-63 mm compr.; bráctea elíptica a lanceolado-elíptica,
0,8-2,8 mm largura.......................................................... S. sylvatica
26.  Tricomas glandulosos ausentes na raque, brácteas, bractéolas e cálice................. S. alba
26’. Tricomas glandulosos presentes na raque, brácteas, bractéolas e cálice..................... 27
27. Pecíolo 7-12 mm compr.; inflorescências curtas, até 1-3,3 cm compr.;
flores sésseis............................................................... S. riedeliana
27’. Pecíolo 10-42 mm compr.; inflorescências longas, 2,5-11,5 cm compr.;
flores pediceladas, pedicelo floral 1-1,8 mm compr.............................. S. eustachya

BIBLIOGRAFIA

Braz, D.M. & Monteiro, R. 2017. Taxonomic revision of Staurogyne (Nelsonioideae, Acanthaceae) in the Neotropics. Phytotaxa
296(1): 1-40.
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Staurogyne alba Braz & R.Monteiro
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade eglandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade eglandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade eglandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor branca; corola de forma infundibuliforme(s).
Fruto: pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva, folhas elípticas a ovado-elípticas, 5.2-11 × 2-4.8 cm, pecíolo 1-3.1 cm. Inflorescências terminal alongada e axilares
subcapitadas, peduculadas, brácteas e bractéolas verdes. Flores séssil, corola 10.4-15.2 mm comprimento.Estames 4-6 mm long,
estaminódio 1.4-1.9 mm long. Óvulos 15-19 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Cordeiro, 108, MBM, Paraná, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Staurogyne alba Braz & R.Monteiro

Figura 2: Staurogyne alba Braz & R.Monteiro

BIBLIOGRAFIA

Braz,D.M. & Monteiro,R. Revista Brasil.Bot. 29(4):579-81. 2006
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Staurogyne anigozanthus (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera anigozanthus Nees

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
petaloide(s); raque com pilosidade eglandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade eglandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade eglandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor amarela; corola de forma tubulosa(s). Fruto:
pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva, folhas elípticas a lanceolado-elípticas, 6.5-16 × 2.2-5.2 cm, pecíolo 6-30 mm. Inflorescência terminal alongada. Flores
pediceladas, pedicelo  3-7 mm, corola 2.4-2.8 cm de comprimento. Estames 18-23 mm compr., estaminódio 2-3.2 mm. Óvulos
18-23 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 46703, RB, Espírito Santo
Pereira, E., 3049, RB, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Staurogyne anigozanthus (Nees) Kuntze

Figura 2: Staurogyne anigozanthus (Nees) Kuntze
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Staurogyne brachiata (Hiern) Leonard
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera brachiata Hiern

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
petaloide(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor amarela; corola de forma tubulosa(s). Fruto:
pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto. Folhas elípticas a lanceoladas, 6.7-18 × 2.7-6.1 cm, pecíolo 1.2-3 cm compr. Panícula terminal e axilar. Corola
2.1-3.2 cm compr. total. Estames 6.8-12compr., estaminódio 1.7-4.3 compr. Óvulos ca. 22 por lóculo.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 4290, RB, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne brachiata (Hiern) Leonard
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne diantheroides Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade glandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s)
com pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade eglandulosa(s); corola de cor branca maculada(s); corola de forma
infundibuliforme(s). Fruto: pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva. Folhas ovadas a elíptico-lanceoladas, 1.1-4.9 × 0.3-1 cm compr., sésseis ou até 0,5 cm peciolada. Espiga terminal densa.
Corola 4.5-5.9 mm compr. Estames 1-2.1 mm compr., estaminódio 0,4-0,5 mm compr. Óvulos 20-24 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Schessl, M., 201/1-1, K, Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne diantheroides Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne elegans (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera elegans Nees

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
petaloide(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor amarela; corola de forma tubulosa(s). Fruto:
pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto 1-1,5 m alt. Folhas lanceoladas, 9.5-19 × 1.8-5 cm, pecíolo 6-18 mm compr. Racemo terminal denso. Corola 3.5-4.7
cm compr. total. Estames 3-4.5 cm compr., estaminódio 2.5-8 mm compr. Óvulos 19-26 por lóculo.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Foster, M.B., 10834, HB, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne elegans (Nees) Kuntze

Figura 2: Staurogyne elegans (Nees) Kuntze
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne ericoides Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade glanduloso(s). Folha: pilosidade glandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) folhosa(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor amarela; corola de forma tubulosa(s). Fruto:
pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto 0.5-1 m alt. Folhas lanceoladas a lineares, 1.8-6 × 0.5-1.3 cm, pecíolo 3-8 mm compr. Racemo terminal, laxo, com
flores na axila das folhas superiores. Corola 2.4-3.5 cm compr. total. Estames 1.7-2.9 mm compr., estaminódio 3-7.5 mm, Óvulos
28-34 por lóculo.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. C. de Lima, 1282, RB, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne ericoides Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne euryphylla E.Hossain
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade eglandulosa(s); corola de cor branca; corola de forma infundibuliforme(s).
Fruto: pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva 15-40 cm alt. Folhas elípticas a ovado-elípticas, 1.9-5 × 1-2 cm, pecíolo 2-8 mm. Espigas terminais e axilares densas.
Corola 6-9.3 mm compr. total. Estames 1.5-3 mm compr., estaminódio 0.4-0.9 mm. Óvulos 13-15 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Rizzini, C.T., 248, RB, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne euryphylla E.Hossain
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne eustachya Lindau
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s)
com pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor branca maculada(s); corola de forma
infundibuliforme(s). Fruto: pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva 30-80 cm alt. Folhas elípticas a ovadas, 7.2-12 × 3.2-6.4 cm, pecíolo 1-4.2 cm. Espigas densas terminal e axilares.
Corola 9-12.8 mm compr. total. Estames 2.3-4 mm compr., estaminódio 0.7-1.7 mm. Óvulos 16-20 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 1913, RB, Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne eustachya Lindau
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne fastigiata (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera fastigiata Nees

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade glanduloso(s). Folha: pilosidade glandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s)
com pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor branca maculada(s); corola de forma
infundibuliforme(s). Fruto: pilosidade às vezes glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva 10-30 cm alt. Folhas oblongo elípticas a ovado-elípticas, 2.4-5.2 × 0.9-1.8 cm, pecíolo até 7 mm compr. Panículas terminais
e axilares densas. Corola 5.5-7 mm compr. total. Estames 1.8-2 mm compr., estaminódio 0.4-0.6 mm. Óvulos 26-28 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 3414, K, K,  (K000534016), Goiás, Typus
R.D.Sartin & M.V.Dantas-Queiroz, 560, SP, Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne fastigiata (Nees) Kuntze

Figura 2: Staurogyne fastigiata (Nees) Kuntze
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne flava Braz & R.Monteiro
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade glanduloso(s). Folha: pilosidade glandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
petaloide(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor amarela; corola de forma tubulosa(s). Fruto:
pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva ao subarbusto 30-80 cm alt. Folhas largo-elípticas ou elípticas, raramente romboidais, 5.3-12 × 1.8-4.2 cm, pecíolo 6-15 mm
compr. Racemo terminal laxo. Pedicelo 4-8 mm; corola 2.3-3.7 cm compr. total. Estames 1.6-2.8 cm compr., estaminódio 2-5 mm
compr. Óvulos 24-30 por lóculo.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, E., 9045, RB, Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

755

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F301044975.jpg


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne flava Braz & R.Monteiro

BIBLIOGRAFIA

Braz,D.M. & Monteiro,R. Revista Brasil.Bot. 29(4):579-81. 2006
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne guianensis (Bremek.) T.F.
Daniel & McDad
Tem como sinônimo
basiônimo Gynocraterium guianense Bremek.

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
petaloide(s); raque com pilosidade eglandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade eglandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade eglandulosa(s); corola com pilosidade eglandulosa(s); corola de cor branca; corola de forma infundibuliforme(s).
Fruto: pilosidade eglanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva ou subarbusto com 20-80 cm alt. Folhas elípticas a lanceoladas 7.8#17.2 × 2.2#7.8 cm, pecíolo 6-16 mm compr. Espiga
terminal densa, brácteas, bractéolas e segmentos do cálice subulados, com ápice longo-agudo; .corola 13.5#22 mm compr. total.
Estames 4,5-9 mm compr., estaminódio 1-1.5 mm compr. Óvulos 6-10 por lóculo. 

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne guianensis (Bremek.) T.F. Daniel & McDad

BIBLIOGRAFIA

Braz, D. & Monteiro, R. 2011. O gênero sulamericano Gynocraterium Bremek. (Acanthaceae, Nelsonioideae).
Daniel, T.F. & McDade, L.A. 2014. Nelsonioideae (Lamiales: Acanthaceae): Revision of genera and catalog of species. Aliso 32:
1–45.
Braz, D. & Monteiro, R. 2017. Taxonomic Revision os Staurogyne (Nelsonioideae, Acanthaceae) in the Neotropics. Phytotaxa
296(1):1-40.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne hirsuta (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera hirsuta Ness

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade glanduloso(s). Folha: pilosidade glandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor amarela; corola de forma tubulosa(s). Fruto:
pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto 30-60 cm alt. Folhas lanceoladas a elíptico-lanceoladas, 3.5-7.9 × 0.9-2.2 cm, pecíolo 3-11 mm compr. Racemo
terminal denso. Pedicelo 3.5-6.5 mm; corola 2.7-4.5 cm compr. total. Estames 1.7-4.2 cm compr., estaminódio 2.3-7 mm compr.
Óvulos 25-36 por lóculo.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.B. Joly, 3003, RB, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne hirsuta (Nees) Kuntze

Figura 2: Staurogyne hirsuta (Nees) Kuntze

BIBLIOGRAFIA

Braz, D.M. & Monteiro, R. 2017. Taxonomic revision of Staurogyne (Nelsonioideae, Acanthaceae) in the Neotropics. Phytotaxa
296(1): 1-40.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne itatiaiae (Wawra) Leonard
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera itatiaieae Wawra

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
petaloide(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor vermelha; corola de forma tubulosa(s). Fruto:
pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou subarbusto 1-1.5 m alt. Folhas subobovadas a elípticas, 7.5-14 × 3-5.4 cm, pecíolo 6-17 mm compr. Panícula, às
vezes, espiga, terminal  axilar, densa. Flores sésseis a subsésseis; corola 1.6-2 cm compr. total. Estames 5.5-9 mm compr.,
estaminódio 1.7-3.5 mm compr. Óvulos 20-22 por lóculo.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 10741, R, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne itatiaiae (Wawra) Leonard

BIBLIOGRAFIA

Braz, D.M. & Monteiro, R. 2017. Taxonomic revision of Staurogyne (Nelsonioideae, Acanthaceae) in the Neotropics. Phytotaxa
296(1): 1-40.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne lepidagathoides Leonard
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade eglandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor branca; corola de forma infundibuliforme(s).
Fruto: pilosidade eglanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva 10-50 cm alt. Folhas oblongo-lanceoladas a estreitamente lanceoladas, 5.6-9.6 × 0.7-1.5 cm, pecíolo 0.2-0.8 mm compr.
Espiga terminal e axilar densa. Flores sésseis a subsésseis; corola 6.8-9 mm compr. total. Estames 2-3 mm compr., estaminódio
0.4-0.9 mm compr. Fruto glabro. Óvulos 22-26 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Ratter, 1878, UB, RB, UEC, Mato Grosso

BIBLIOGRAFIA

Braz, D.M. & Monteiro, R. 2017. Taxonomic revision of Staurogyne (Nelsonioideae, Acanthaceae) in the Neotropics. Phytotaxa
296(1): 1-40.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne mandioccana (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera mandioccana Nees

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
petaloide(s); raque com pilosidade eglandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade eglandulosa(s). Flor: cálice(s)
com pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor branca maculada(s); corola de forma
infundibuliforme(s). Fruto: pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva ou subarbusto 40-80 cm alt. Folhas elípticas, 6,5-11,9 × 1,9-3,6 cm, pecíolo 8-21 mm compr. Racemo espififorme denso
terminal e axilar. Flor séssil ou pedicelo floral 0,3-1,2 mm; corola 7.8-10.3 mm compr. total. Estames 2-3,5 mm l compr.,
estaminódio 0,6-1,3 mm compr. Óvulos 11-16 por lóculo. 

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 1128, RB, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne mandioccana (Nees) Kuntze

Figura 2: Staurogyne mandioccana (Nees) Kuntze
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne minarum (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera minarum Nees

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
petaloide(s); raque com pilosidade eglandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade eglandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade eglandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor amarela; corola de forma tubulosa(s). Fruto:
pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto 1-2 m alt. Folhas lanceoladas a elípticas, 7-18,5 × 2,2-5 cm, pecíolo 4-12 mm compr. Racemo terminal laxo. Pedicelo
floral 5-15 mm, corola 17-3,4 mm. Estames 15-25 mm compr., estaminódio 2,5-4 mm compr. Óvulos 18-22 por lóculo. Cápsula
11-13 mm compr.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kameyama, C., 25, SPF

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne minarum (Nees) Kuntze

Figura 2: Staurogyne minarum (Nees) Kuntze
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne miqueliana Kuntze
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade eglandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade eglandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade eglandulosa(s); corola de cor branca; corola de forma infundibuliforme(s).
Fruto: pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rasteira, densamente ramificada. Folhas ovadas a ovado-elípticas, 0.9-2.3 × 0.3-1.2 cm, sésseis. Espiga terminal e axilar
densa. Flores sésseis; corola 3.8-5.1 cm compr. total, glabra. Estames 1-1.5 mm compr., estaminódio 0.4-0.6 mm compr. Óvulos
28-30 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.C. Hoehne, 4225, RB, Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne miqueliana Kuntze

Figura 2: Staurogyne miqueliana Kuntze

BIBLIOGRAFIA

Braz, D.M. & Monteiro, R. 2017. Taxonomic revision of Staurogyne (Nelsonioideae, Acanthaceae) in the Neotropics. Phytotaxa
296(1): 1-40.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne nitida (Moore) D.M.Braz &
T.F.Daniel
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera nitida S.Moore
heterotípico Staurogyne carvalhoi Profice

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
petaloide(s); raque com pilosidade eglandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade eglandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade eglandulosa(s); corola com pilosidade eglandulosa(s); corola de cor branca; corola de forma infundibuliforme(s).
Fruto: pilosidade eglanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta subacaulescente; inflorescência formando longo escapo; corola hipocratiforme

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Santos,T.S., 873, RB, 296058,  (RB00557560), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne nitida (Moore) D.M.Braz & T.F.Daniel

BIBLIOGRAFIA

Braz, D.M. & DANIEL, T.F. 2018. Staurogyne nitida, a new combination among Brazilian Acanthaceae. Phytotaxa 374(1):
97-98.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne parva Braz & R.Monteiro
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade eglandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade eglandulosa(s). Flor: cálice(s)
com pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade eglandulosa(s); corola de cor branca maculada(s); corola de forma
infundibuliforme(s). Fruto: pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva ou subarbusto 20-40 cm alt. Folhas lanceolado-elípticas, às vezes levemente ovadas, 5.8-11.5 × 1.8-3.4 cm, pecíolo 9-33 mm
compr. Espiga terminal denso. Flores subsésseis; corola 9.3-15 mm compr. total. Estames 4-5.8 mm compr., estaminódio 1-3.5
mm compr. Óvulos 6-7 por lóculo.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Boone, W., 927, MBML, Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne parva Braz & R.Monteiro

Figura 2: Staurogyne parva Braz & R.Monteiro

Figura 3: Staurogyne parva Braz & R.Monteiro

BIBLIOGRAFIA

Braz,D.M. & Monteiro,R. Revista Brasil.Bot. 29(4):579-81. 2006.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne repens (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera repens Nees

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s)
com pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade eglandulosa(s); corola de cor branca maculada(s); corola de forma
infundibuliforme(s). Fruto: pilosidade eglanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rasteira. Folhas ovado-lanceoladas, 0.9-5.3 × 0.3-0.7 cm, sésseis. Espiga terminal e axilar, laxas. Flores séssies; corola
4.8-7.8 mm compr. total. Estames 0.9-2.7 mm compr., estaminódio 0.3-0.7 mm compr. Óvulos 19-20 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 2212, P, BR, K, BM, E, Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne repens (Nees) Kuntze

Figura 2: Staurogyne repens (Nees) Kuntze

BIBLIOGRAFIA

Braz, D.M. & Monteiro, R. 2017. Taxonomic revision of Staurogyne (Nelsonioideae, Acanthaceae) in the Neotropics. Phytotaxa
296(1): 1-40.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne riedeliana (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera riedeliana Nees

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s)
com pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor branca maculada(s); corola de forma
infundibuliforme(s). Fruto: pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva 30-50 cm alt. Folhas elípticas a ovado-lanceoladas, 8-12.1 × 2.7-4.9 cm, pecíolo 7-12 mm compr. Espiga terminal e axilar,
densa. Flores sésseis; corola 11.5-12.1 mm compr. total. Estames 3.1-3.9 mm compr., estaminódio 0.9-1 mm compr. Óvulos
15-16 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Lima, J.S., 321, RB, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne riedeliana (Nees) Kuntze

BIBLIOGRAFIA

Braz, D.M. & Monteiro, R. 2017. Taxonomic revision of Staurogyne (Nelsonioideae, Acanthaceae) in the Neotropics. Phytotaxa
296(1): 1-40.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne rubescens Braz & R.Monteiro
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor vermelha; corola de forma tubulosa(s). Fruto:
pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva 50-90 cm alt. Folhas elípticas, 3-10.3 × 1.1-3.2 cm, pecíolo 6-20 mm compr. Racemo terminal laxo. Pedicelo 4-9 mm; corola
2.9-3.4 cm compr. total. Estames 1.7-2.7 cm compr., estaminódio 1.5-2.8 mm compr. Óvulos 16-18 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bovini, M.G., 724, RB, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne rubescens Braz & R.Monteiro

Figura 2: Staurogyne rubescens Braz & R.Monteiro

BIBLIOGRAFIA

Braz,D.M. & Monteiro,R. Novon 15(1):55-58. 2005.

779

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F285933636.jpg


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne stolonifera (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera stolonifera Nees
heterotípico Staurogyne linearifolia Bremek.

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade glandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor branca; corola de forma infundibuliforme(s).
Fruto: pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rasteira, com ramos florido eretos. Folhas linear a linear-lanceoladas, 2.1-9 × 0.2-0.7 cm, pecíolo até 5 mm compr. Espiga
terminal densa, alongada, as vezes espigas axilares subcapitadas. Flores sésseis a subsésseis; corola 4.8-9.5 cm compr. total.
Estames 1.6-2.6 mm compr., estaminódio 0.7-1.3 mm compr. Óvulos 18-26 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 14439, R, Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne stolonifera (Nees) Kuntze

BIBLIOGRAFIA

Braz, D.M. & Monteiro, R. 2017. Taxonomic revision of Staurogyne (Nelsonioideae, Acanthaceae) in the Neotropics. Phytotaxa
296(1): 1-40.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne sylvatica Lindau ex Braz &
R.Monteiro
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
petaloide(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s)
com pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor branca maculada(s); corola de forma
infundibuliforme(s). Fruto: pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto. Folhas elípticas, ovado-elípticas ou elíptico-lanceoladas, 6.8-14.6 × 3.3-6.7 cm, pecíolo 2.1-6.3 cm compr. Espigas
terminais e axilares densas. Corola 10-16.5 mm compr. Estames 3.8-6 mm compr., estaminódio 0.9-2 mm compr. Óvulos 13-20
por lóculo.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bovini, M.G., 828, RB, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne sylvatica Lindau ex Braz & R.Monteiro

Figura 2: Staurogyne sylvatica Lindau ex Braz & R.Monteiro

BIBLIOGRAFIA

Braz,D.M. & Monteiro,R. Revista Brasil.Bot. 29(4):579-81. 2006
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne trinitensis Leonard
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade eglandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade eglandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor branca; corola de forma infundibuliforme(s).
Fruto: pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rasteira. Folhas suborbiculares a largo-ovadas, 1.2-2.2 × 0.7-1.6 cm, pecíolo 4-6 mm compr. Espiga terminal densa,
subcapitada. Flores sésseis; corola 6.3-7.2 mm compr. total. Estames 2.3-3 mm compr., estaminódio 0.3-0.5 mm compr. Óvulos
24-25 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.C. Hoehne, 4225, RB, Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne trinitensis Leonard

BIBLIOGRAFIA

Braz, D.M. & Monteiro, R. 2017. Taxonomic revision of Staurogyne (Nelsonioideae, Acanthaceae) in the Neotropics. Phytotaxa
296(1): 1-40.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne vauthieriana (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera vauthieriana Nees
heterotípico Staurogyne macrantha Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade glanduloso(s). Folha: pilosidade glandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) folhosa(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor amarela; corola de forma tubulosa(s). Fruto:
pilosidade glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto ca. 50 cm alt. Folhas elípticas a ovado-elípticas, 9-14,5 × 3.6-6 cm, pecíolo 1,1-2.3 cm compr. Racemo folhoso, flores
na axila das folhas apicais. Pedicelo floral 1,2-1,7 cm, corola 3,2-4,4 cm. Estames 2,1-3,5 cm compr., estaminódio 3,5-6 mm.
Óvulos 24-26 por lóculo. Cápsula 12,3-13 mm.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Lombardi, 2280, BHCB, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne vauthieriana (Nees) Kuntze
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne veronicifolia (Nees) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera veronicifolia Nees

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade eglanduloso(s). Folha: pilosidade eglandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) bracteada(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade eglandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade eglandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade eglandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor branca; corola de forma infundibuliforme(s).
Fruto: pilosidade às vezes glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva 10-90 cm alt. Folhas elípticas a ovado-elípticas,1,7-4,1 × 0,5-1,7 cm, pecíolo 2-7 mm compr. Racemo terminal subcapitado.
Pedicelo floral 0,5-1,2 mm; corola 8-12,8 mm compr. total. Estames 1,5-5,2 mm, estaminódio 1-1,5 mm. Óvulos 11-16 por lóculo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bade, A.C., 19428, RB, Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne veronicifolia (Nees) Kuntze
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Staurogyne warmingiana (Hiern) Leonard
Tem como sinônimo
basiônimo Ebermaiera warmingiana Hiern

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade glanduloso(s). Folha: pilosidade glandulosa(s). Inflorescência: inflorescência(s) folhosa(s); bráctea(s)
foliácea(s); raque com pilosidade glandulosa(s); bráctea(s) e bractéola(s) com pilosidade glandulosa(s). Flor: cálice(s) com
pilosidade glandulosa(s); corola com pilosidade glandulosa(s); corola de cor amarela; corola de forma tubulosa(s). Fruto:
pilosidade às vezes glanduloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto. Folhas ovadas a elíptico-ovadas, pecíolo 6-20 mm. Flores pedicelas na axila das folhas apicais, pedicelo 3.4-11 mm
compr., corola 3.4-4.3 cm compr. Estames 2.6-3.4 cm compr., estaminódio 3-4.8 mm compr. Óvulos ca. 28 por lóculo.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Paula, J.A., 8971, BHCH:, SPF, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Staurogyne warmingiana (Hiern) Leonard

Figura 2: Staurogyne warmingiana (Hiern) Leonard
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Stenandrium, Stenandrium affine, Stenandrium diamantinense, Stenandrium
dulce, Stenandrium eustachyum, Stenandrium hatschbachii, Stenandrium hirsutum, Stenandrium irwinii, Stenandrium
mandioccanum, Stenandrium pohlii, Stenandrium riedelianum, Stenandrium serpens, Stenandrium stenophyllum, Stenandrium
tenellum, Stenandrium villosum.

COMO CITAR

Zanatta, M.R.V. 2020. Stenandrium in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4242.

DESCRIÇÃO

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Sergipe)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave disponível em inglês. Key available in English.

BIBLIOGRAFIA

Daniel, T.F. 1984. A revision of Stenandrium (Acanthaceae) in Mexico and adjacente regions. Annals of the Missouri Botanical
Garden, 1028-1043.
Espinar, A.L. and S. Ferrucci. 1982. Las espécies de Stenandrium (Acanthaceae) del centro de Argentina. Kurtziana 15: 63-80.
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Ezcurra, C. 1993. Acanthaceae. In: Cabrera, A. Flora de la Provincia de Jujuy (República Argentina) 9: 278-359, Col. Cient.
INTA 13.
Kameyama, C. 2003. Flora de Grão-Mogol, Minas Gerais: Acanthaceae. Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo
21(1): 51-53.
Leonard, E. C. 1938. Contributions to the flora of tropical America: XXXIV. Plantae Hintonianae: VI. Kew Bull. 2: 59-73.
Marchioretto, M.S.; V. Silva, and M; F. Parode. 2015. A família Acanthaceae Juss. no Rio Grande do Sul. Pesquisas, Botânica
68: 7-82.
Wasshausen, D. 1965. New combinations in the family Acanthaceae. Phytologia, 12(7), 427-428.
Wasshausen, D.C. and L. B. Smith. 1969. Acantáceas. In: Reitz, R. [ed.]. Flora Ilustrada Catarinense. Herbário Barbosa
Rodrigues, Itajaí. 134 p.
Wasshausen, D.C. and J. I. R. Wood. 2004. Acanthaceae of Bolivia. Contributions from the United States National Herbarium 49:
1–152.
Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium affine S.Moore
DESCRIÇÃO

Raiz: disposição vertical. Caule: presença caulescente(s) presente(s); ramificação(ções) ausente(s); disposição ereto(s).
Folha: cor discolor(es); filotaxia oposta(s); forma lanceolada(s)/oblanceolada(s)/ovada(s); margem(ns) revoluta(s); textura
herbácea(s)/cartácea(s). Inflorescência: distância flor(es) congesta(s); pedúnculo(s) presença presente(s) pedunculada(s). Flor:
bráctea(s) forma lanceolada(s); bráctea(s) margem(ns) inteira/ciliada(s); corola cor rosa claro/rosa/lilás claro/lilás; corola
simetria sub actinomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em Inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Moore, Spencer Le Marchant, 588, E,  (E00564807), Typus
Moore, S.L.M., 588, K,  (K000534405), Mato Grosso, Typus
Moore, S., 588, K,  (K000534405), Typus
S. L. M. Moore, 588, NY,  (NY00278287), Mato Grosso, Typus

BIBLIOGRAFIA

Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium diamantinense Zanatta &
Kameyama
DESCRIÇÃO

Raiz: disposição vertical. Caule: presença caulescente(s) presente(s); ramificação(ções) presente(s) ramificada(s); disposição
ereto(s). Folha: cor concolor(es); filotaxia oposta(s); forma ovada(s); margem(ns) revoluta(s)/conduplicada(s); textura
rígida(s). Inflorescência: distância flor(es) congesta(s); pedúnculo(s) presença presente(s) pedunculada(s). Flor: bráctea(s)
forma linear(es)/lanceolada(s); bráctea(s) margem(ns) inteira/ciliada(s); corola cor rosa; corola simetria sub actinomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

COMENTÁRIO

Descrição disponível em Inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 13477, RB,  (RB00038241), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Stenandrium diamantinense Zanatta & Kameyama

Figura 2: Stenandrium diamantinense Zanatta & Kameyama

Figura 3: Stenandrium diamantinense Zanatta & Kameyama

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium dulce (Cav.) Nees
Tem como sinônimo
heterotípico Stenandrium diphyllum  Nees var.  diphyllum
heterotípico Stenandrium diphyllum  var.  exscapum Nees
heterotípico Stenandrium diphyllum Nees
heterotípico Stenandrium neesianum Lindau
heterotípico Stenandrium trinerve Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: disposição vertical. Caule: presença caulescente(s) presente(s); ramificação(ções) ausente(s); disposição ereto(s). Folha:
cor concolor(es)/discolor(es); filotaxia oposta(s); forma lanceolada(s)/oblanceolada(s)/ovada(s)/obovada(s); margem(ns)
plana(s); textura herbácea(s)/cartácea(s). Inflorescência: distância flor(es) congesta(s); pedúnculo(s) presença presente(s)
pedunculada(s). Flor: bráctea(s) forma lanceolada(s); bráctea(s) margem(ns) inteira/ciliada(s); corola cor rosa; corola
simetria sub actinomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição em inglês disponível. Description available in English.

COMENTÁRIO

Stenandrium dulce é utilizado para fins medicinais, devido às altas concentrações de ácidos hidroxâmicos, moléculas com amplo
espectro farmacológico, que incluem propriedades antimicrobianas, anticâncer e antiinflamatórias. É cultivada como ornamental
no Chile e nos EUA.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., K,  (K000484062), Typus
Lizanem, s.n., RB, 4133,  (RB00037939), São Paulo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Motta, JT, 1902, MBM (MBM320216), Paraná
Marchiori, J N C, 187, HDCF (HDCF002139), Rio Grande do Sul
Hastchbach, G., 23128, MBM (MBM012830), K,  (K001032822), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Stenandrium dulce (Cav.) Nees

Figura 2: Stenandrium dulce (Cav.) Nees

BIBLIOGRAFIA

Bravo, H.R., Copaja, S.V. & San Martín, J. 2004. Contents of 1, 4-benzoxazin-3-ones and 2-benzoxazolinone from Stenandrium
dulce (Nees). Zeitschrift für Naturforschung C 59(3-4): 177-180.
Daniel, T.F. 1984. A revision of Stenandrium (Acanthaceae) in Mexico and adjacente regions. Annals of the Missouri Botanical
Garden: 1028-1043.
Espinar, A.L. & S. Ferrucci. 1982. Las espécies de Stenandrium (Acanthaceae) del centro de Argentina. Kurtziana 15: 63-80.
Wasshausen, D.C. and J. I. R. Wood. 2004. Acanthaceae of Bolivia. Contributions from the United States National Herbarium 49:
1–152.
Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium eustachyum Zanatta &
Proença
DESCRIÇÃO

Raiz: disposição horizontal. Caule: presença caulescente(s) presente(s); ramificação(ções) presente(s) ramificada(s); disposição
ereto(s). Folha: cor concolor(es); filotaxia oposta(s); forma ovada(s); margem(ns) plana(s); textura cartácea(s)/coriácea(s).
Inflorescência: distância flor(es) congesta(s); pedúnculo(s) presença presente(s) pedunculada(s). Flor: bráctea(s) forma
ovada(s); bráctea(s) margem(ns) ciliada(s); corola cor rosa; corola simetria zigomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em Inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 24933, SPF,  (SPF00062285), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 2: Stenandrium eustachyum Zanatta & Proença

Figura 4: Stenandrium eustachyum Zanatta & Proença

Figura 5: Stenandrium eustachyum Zanatta & Proença

BIBLIOGRAFIA

Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium hatschbachii Wassh.
DESCRIÇÃO

Raiz: disposição horizontal. Caule: presença caulescente(s) presente(s); ramificação(ções) presente(s) ramificada(s);
disposição ereto(s). Folha: cor concolor(es); filotaxia oposta(s); forma lanceolada(s)/ovada(s); margem(ns) revoluta(s); textura
cartácea(s)/coriácea(s). Inflorescência: distância flor(es) congesta(s); pedúnculo(s) presença presente(s) pedunculada(s). Flor:
bráctea(s) forma linear(es)/subulada(s); bráctea(s) margem(ns) ciliada(s); corola cor lilás claro/vinácea; corola simetria
zigomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 41518, US,  (US00478695), Minas Gerais, Typus
R. Mello-Silva, 1440, SPF,  (SPF00124575), Minas Gerais
J.R. Pirani, CFCR8322, SPF,  (SPF00039629), Minas Gerais
G. Hatschbach, 67995, K,  (K001032826), Minas Gerais
Hatschbach, G, 41640, MBM (MBM062298), Minas Gerais, Typus
G. Hatschbach, 41518, US, MBM

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Stenandrium hatschbachii Wassh.

Figura 2: Stenandrium hatschbachii Wassh.

Figura 3: Stenandrium hatschbachii Wassh.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Stenandrium hatschbachii Wassh.

Figura 5: Stenandrium hatschbachii Wassh.

Figura 6: Stenandrium hatschbachii Wassh.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 7: Stenandrium hatschbachii Wassh.

BIBLIOGRAFIA
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Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium hirsutum Nees
DESCRIÇÃO

Raiz: disposição vertical. Caule: presença caulescente(s) presente(s); ramificação(ções) ausente(s); disposição ereto(s)/
prostrado(s). Folha: cor concolor(es); filotaxia oposta(s); forma lanceolada(s); margem(ns) plana(s); textura cartácea(s).
Inflorescência: distância flor(es) congesta(s); pedúnculo(s) presença presente(s) pedunculada(s). Flor: bráctea(s) forma
lanceolada(s)/ovada(s); bráctea(s) margem(ns) inteira/ciliada(s); corola cor rosa claro; corola simetria sub actinomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pohl, J.B.E., 2183, W
G. Hatschbachii, 65668, K, Mato Grosso
Mendonça, RC, 2878, IBGE,  (IBGE00040978), Goiás
H.S. Irwin, 7053, NY,  (NY00930552), Goiás
R. Marquete, 2706, RB, 329514,  (RB00037980), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Stenandrium hirsutum Nees

Figura 2: Stenandrium hirsutum Nees

Figura 3: Stenandrium hirsutum Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Stenandrium hirsutum Nees

Figura 5: Stenandrium hirsutum Nees

Figura 6: Stenandrium hirsutum Nees

808

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123176.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123177.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123178.jpg


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 7: Stenandrium hirsutum Nees

BIBLIOGRAFIA

Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium irwinii Wassh.
DESCRIÇÃO

Raiz: disposição vertical. Caule: presença acaulescente ausente(s); ramificação(ções) ausente(s); disposição ereto(s). Folha:
cor concolor(es); filotaxia oposta(s)/verticilada(s); forma lanceolada(s)/oblanceolada(s)/ovada(s); margem(ns) plana(s); textura
herbácea(s). Inflorescência: distância flor(es) laxa(s); pedúnculo(s) presença presente(s) pedunculada(s). Flor: bráctea(s)
forma lanceolada(s)/subulada(s); bráctea(s) margem(ns) inteira/ciliada(s); corola cor rosa claro/rosa; corola simetria sub
actinomorfa(s)/zigomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Aparecida da Silva, 3232, RB, 329516,  (RB00038057), Goiás
H.S. Irwin, 9272, US, NY, UB, Typus
José Floriano Barêa Pastore, 1084, CEN (CEN00054790), Goiás
H.S. Irwin, 9272, US,  (US00478696), Goiás, Typus
J. Moises Mendoza F., 4351, CEN (CEN00110513), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Stenandrium irwinii Wassh.

Figura 2: Stenandrium irwinii Wassh.

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen, D.C. 1990. New Species of Stenandrium (Acanthaceae) from the Planalto of Brazil. Brittonia 42: 1–6.
Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium mandioccanum Nees
Tem como sinônimo
heterotípico Stenandrium gracile Rizzini
heterotípico Stenandrium spathulatum S.Moore

DESCRIÇÃO

Raiz: disposição horizontal. Caule: presença caulescente(s) presente(s); ramificação(ções) presente(s) ramificada(s)/ausente(s);
disposição ereto(s)/prostrado(s). Folha: cor discolor(es); filotaxia oposta(s); forma ovada(s); margem(ns) plana(s); textura
membranácea(s). Inflorescência: distância flor(es) congesta(s); pedúnculo(s) presença presente(s) pedunculada(s). Flor:
bráctea(s) forma obovada(s)/oblanceolada(s); bráctea(s) margem(ns) inteira/ciliada(s); corola cor branca/rosa claro/lilás/
violeta; corola simetria sub actinomorfa(s)/zigomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hoehne, W., s.n., SPF, 15439, US
E. Hassler, 3321, P (P03584630)
Temponi, L.G., 672, UNOP (UNOP005530), Paraná
Nadeuad, s.n., P (P03584633), Rio de Janeiro
G. Hatschbach M. Hatschbach, 76155, HCF (HCF000028091), Mato Grosso do Sul
Cervi, AC, 3944, SPF,  (SPF00122360), Paraná
Hoehne, W, s.n., SPF,  (SPF00015439), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Stenandrium mandioccanum Nees

Figura 2: Stenandrium mandioccanum Nees

Figura 3: Stenandrium mandioccanum Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Stenandrium mandioccanum Nees

Figura 5: Stenandrium mandioccanum Nees

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium pohlii Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Stenandrium pohlii, .

Tem como sinônimo
heterotípico Stenandrium pohlii  var.  breviscapum Nees
heterotípico Stenandrium pohlii  var.  pusillum Nees

DESCRIÇÃO

Raiz: disposição vertical. Caule: presença acaulescente ausente(s); ramificação(ções) ausente(s); disposição ereto(s). Folha:
cor concolor(es)/discolor(es); filotaxia oposta(s)/verticilada(s); forma lanceolada(s)/oblanceolada(s)/ovada(s); margem(ns)
plana(s); textura herbácea(s)/cartácea(s). Inflorescência: distância flor(es) congesta(s); pedúnculo(s) presença presente(s)
pedunculada(s). Flor: bráctea(s) forma lanceolada(s)/ovada(s); bráctea(s) margem(ns) inteira/ciliada(s); corola cor branca/rosa
claro/rosa/lilás; corola simetria sub actinomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

COMENTÁRIO

Stenandrium pohlii foi registrado como planta forrageira ocasional, útil aos apicultores com potencial ornamental pela Embrapa/
Pantanal.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Martins, 111, RB,  (RB01382136), Bahia
G.Pereira-Silva, 11026, RB,  (RB01384937), Tocantins
E. P. Heringer, 17901, NY,  (NY00930550), Distrito Federal
E.O. Moura, 1780, RB,  (RB01412127), Bahia
Pott, A, 1468, SPF,  (SPF00071233), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Stenandrium pohlii Nees

Figura 2: Stenandrium pohlii Nees

Figura 3: Stenandrium pohlii Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Stenandrium pohlii Nees

Figura 5: Stenandrium pohlii Nees

Figura 6: Stenandrium pohlii Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 7: Stenandrium pohlii Nees

BIBLIOGRAFIA

Embrapa Pantanal. Base de dados Plantas do Pantanal. Disponível em: https://www.cpap.embrapa.br/plantas/ficha.php?
especie=Stenandrium%20pohlii%20Nees (acesso: 10 Dez 2020).
Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium riedelianum Nees
Tem como sinônimo
heterotípico Stenandrium goiasense Wassh.
heterotípico Stenandrium praecox S.Moore

DESCRIÇÃO

Raiz: disposição vertical. Caule: presença acaulescente ausente(s); ramificação(ções) ausente(s); disposição ereto(s). Folha:
cor concolor(es)/discolor(es); filotaxia oposta(s)/verticilada(s); forma oblanceolada(s)/obovada(s); margem(ns) plana(s);
textura herbácea(s)/cartácea(s). Inflorescência: distância flor(es) laxa(s); pedúnculo(s) presença presente(s) pedunculada(s).
Flor: bráctea(s) forma lanceolada(s)/ovada(s)/subulada(s); bráctea(s) margem(ns) inteira/ciliada(s); corola cor branca/lilás
claro/lilás; corola simetria sub actinomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Sevilha, 1865, RB,  (RB01384737), Goiás
A P. Duarte, 9492, RB, 130101, ,  (RB00038219), Goiás
G.Pereira-Silva, 8288, RB,  (RB01387782), Goiás
L. Riedel, 58, GZU, LE
M. Aparecida da Silva, 6230, RB, 497044,  (RB00588530), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Stenandrium riedelianum Nees

Figura 2: Stenandrium riedelianum Nees

Figura 3: Stenandrium riedelianum Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Stenandrium riedelianum Nees

Figura 5: Stenandrium riedelianum Nees

Figura 6: Stenandrium riedelianum Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 7: Stenandrium riedelianum Nees

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium serpens Nees
DESCRIÇÃO

Raiz: disposição horizontal. Caule: presença caulescente(s) presente(s); ramificação(ções) ausente(s); disposição prostrado(s).
Folha: cor concolor(es); filotaxia oposta(s); forma ovada(s); margem(ns) revoluta(s); textura cartácea(s). Inflorescência:
distância flor(es) congesta(s); pedúnculo(s) presença ausente(s) séssil(eis). Flor: bráctea(s) forma lanceolada(s); bráctea(s)
margem(ns) inteira; corola cor branca; corola simetria zigomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.L.Paixão, 54, RB, 506573,  (RB00607851), Bahia
Wied-Neuwied, M.A.P., s.n., GOET
J.G. Jardim, 6325, UFRN,  (UFRN00014567), Rio Grande do Norte
J.G. Jardim, 6667, UFRN,  (UFRN00017300), Rio Grande do Norte

BIBLIOGRAFIA

Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Stenandrium stenophyllum Kameyama
DESCRIÇÃO

Raiz: disposição horizontal. Caule: presença caulescente(s) presente(s); ramificação(ções) presente(s) ramificada(s); disposição
ereto(s). Folha: cor concolor(es); filotaxia verticilada(s); forma linear(es); margem(ns) revoluta(s); textura coriácea(s).
Inflorescência: distância flor(es) congesta(s); pedúnculo(s) presença ausente(s) séssil(eis)/presente(s) pedunculada(s). Flor:
bráctea(s) forma linear(es)/lanceolada(s); bráctea(s) margem(ns) inteira/ciliada(s); corola cor branca/lilás claro/vinácea; corola
simetria zigomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Oliveira, A.A., 12982, RB, 366027,  (RB00533930), Minas Gerais, Typus
Oliveira, A.A., CFCR 12982, K,  (K000484048), RB (RB00533930), SPF, Typus

BIBLIOGRAFIA

Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Stenandrium tenellum Nees
DESCRIÇÃO

Raiz: disposição horizontal. Caule: presença caulescente(s) presente(s); ramificação(ções) ausente(s); disposição prostrado(s).
Folha: cor discolor(es); filotaxia oposta(s); forma lanceolada(s)/ovada(s)/obovada(s); margem(ns) plana(s); textura
membranácea(s)/cartácea(s). Inflorescência: distância flor(es) congesta(s); pedúnculo(s) presença presente(s) pedunculada(s).
Flor: bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s) margem(ns) ciliada(s)/dentada(s); corola cor amarela; corola simetria
zigomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.Verdi, 2757, RB, 497086,  (RB00588572), Santa Catarina
Caxambu, MG, 4060, MBM (MBM384833), São Paulo
A.R. Reitz, 1212, HBR, US

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stenandrium tenellum Nees

Figura 2: Stenandrium tenellum Nees

Figura 3: Stenandrium tenellum Nees
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Figura 4: Stenandrium tenellum Nees

Figura 6: Stenandrium tenellum Nees

BIBLIOGRAFIA

Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Stenandrium villosum Nees
DESCRIÇÃO

Raiz: disposição vertical. Caule: presença caulescente(s) presente(s); ramificação(ções) ausente(s); disposição ereto(s). Folha:
cor concolor(es); filotaxia oposta(s); forma lanceolada(s)/obovada(s); margem(ns) plana(s); textura cartácea(s). Inflorescência:
distância flor(es) congesta(s); pedúnculo(s) presença presente(s) pedunculada(s). Flor: bráctea(s) forma ovada(s); bráctea(s)
margem(ns) inteira/ciliada(s); corola cor rosa/violeta/roxo; corola simetria sub actinomorfa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Descrição disponível em inglês. Description available in English

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., 7762, RB, 94059,  (RB00037911), Typus
G. Hatschbach, 25267, MBM (MBM015796), Mato Grosso do Sul
E. Hassler, 7762, P (P03584742)
s.c., 7762, RB, 94059,  (RB00037911)

BIBLIOGRAFIA

Zanatta, M.R.V. 2019. Global biogeography of Acantheae and taxonomic revision of Stenandrium Nees (Acanthaceae) in Brazil.
Tese de Doutorado, Brasília: Universidade de Brasília.
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Stenostephanus Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Stenostephanus, Stenostephanus lobeliiformis, Stenostephanus longistaminus.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L. 2020. Stenostephanus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível
em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4245.

DESCRIÇÃO

Ervas ou arbustos. Folhas opostas, pecioladas; lâmina com margem inteira ou crenulada, plana ou sinuosa. Inflorescência
geralmente terminal, racemosa, paniculada ou tirsoide; unidades da inflorescência dicasiais; brácteas foliáceas geralmente sésseis;
brácteas que subtendem os dicásios geralmente lineares. Flores sésseis ou pedunculadas; cálice profundamente 5-lobado, lobos
iguais ou subiguais, lineares, subulados ou estreitamente triangulares; corola tubulosa, cilíndrica em todo o seu comprimento
ou com porção proximal estreita (cilíndrica) e distal expandida (gibosa ou urceolada), 1–2-labiada, lábio superior inteiro ou
emarginado, lábio inferior 3-lobado, lobos imbricados quando em botão; estames 2, epipétalos, filetes fundidos ao tubo da corola
próxima ao ápice do tubo ou próximo à base da porção expandida (quando esta presente), exsertos à corola; anteras monotecas,
glabras, múticas. Cápsula estipitada, porção distal ovoide a elipsoide, geralmente com uma ligeira constrição na porção media,
retináculo presente. Sementes 4, homomórficas, lenticulares, glabras.
Descrição modificada de Wasshausen & Wood (2004).

COMENTÁRIO

Stenostephanus Nees é um gênero exclusivo da Região Neotropical e apresenta cerca de 80 espécies que ocorrem
majoritariamente nas áreas montanhosas desde a porção centro-austral do México, passando pela América Central, até à América
do Sul (Daniel 1999, Wood 2019a, 2019b). Na América do Sul, o gênero se distribui de forma disjunta nas encostas à leste dos
Andes e em seu entorno, desde o sul da Venezuela até a Bolívia, e nas montanhas do leste do Brasil (Wood 2019a, 2019b).
Apenas duas espécies de Stenostephanus são registradas no Brasil: Stenostephanus longistaminus (Ruiz & Pav.) V.M.Baum,
que ocorre nos contrafortes andinos e alcança parte da bacia do rio Amazonas (nos estados brasileiros do Acre, Amazonas e
Rondônia), e S. lobeliiformis, que ocorre na Mata Atlântica do leste do Brasil (registrada nos estados do Rio de Janeiro e São
Paulo).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
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Chave para identificação das espécies de Stenostephanus (Acanthaceae) do Brasil
1. Inflorescência com eixo principal com indumento hirsuto; lobos do cálice 0,5–1 cm de comprimento; corola 1–1,2 cm de
comprimento, tubo subcilíndrico em toda a sua extensão; filetes 0,2–0,6 cm exsertos à corola. Stenostephanus lobeliiformis
1. Inflorescência com eixo principal com indumento pubescente; lobos do cálice 0,3–0,5 cm de comprimento; corola 1,8–2 cm de
comprimento, tubo estreitamente cilíndrico na porção proximal e expandido (giboso) na porção distal; filetes 0,8–1,2 cm exsertos
à corola. Stenostephanus longistamineus

BIBLIOGRAFIA

Daniel, T.F. 1999. Revision of Stenostephanus (Acanthaceae) in Mexico. Contributions from the University of Michigan
Herbarium 22: 47–93.
Wasshausen, D.C. & Wood, J.R.I. 2004. Acanthaceae of Bolivia. Contributions from the United States National Herbarium 49: 1–
152.
Wood, J.R.I. 2019a. A synopsis of Stenostephanus Nees (Acanthaceae) in Bolivia. Kew Bulletin 74(4): [13 pp.]. <https://
doi.org/10.1007/s12225-019-9844-z>.
Wood, J.R.I. 2019b. Stenostephanus (Acanthaceae) in Peru. Kew Bulletin 74(4): [24 pp.]. <https://doi.org/10.1007/
s12225-019-9843-0>.
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Stenostephanus lobeliiformis Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Stenostephanus lobeliiformis, .

Tem como sinônimo
homotípico Stenostephanus lobeliiformis  Nees var.  lobeliiformis
heterotípico Stenostephanus lobeliiformis  var.  subsessilis Nees

DESCRIÇÃO

Inflorescência: indumento do eixo principal da inflorescência(s) hirsuto(s). Flor: comprimento dos lobo(s) do cálice(s) 0.5 -
1 cm; comprimento da corola 1 - 1.2 cm; tubo da corola subcilíndrico(s); comprimento dos filete(s) exserto(s) à corola 0.2 -
0.6 cm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Difere prontamente da outra espécie do gênero registrada no Brasil, S. longistamineus, pela corola com tubo subcilídrico em toda
o seu comprimento vs. porção proximal estreita (cilíndrica) e porção distal expandida (gibosa).

COMENTÁRIO

Stenostephanus lobeliiformis Nees é endêmica da Mata Atlântica do leste do Brasil e foi registrada em áreas de floresta ombrófila
ao longo da Serra do Mar nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Eiten & R.J.A. Goodland, 6320, UB, 146757, US, 2687618, K,  (K001032990), São Paulo
C. Kameyama & J. Prado, 18, MBM (MBM161042), RB, 329603,  (RB00038263), SPF, 329603,  (SPF00075407), US,
3258299,  (US02875298), F, 2141403, Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Nees [von Esenbeck], C.G.D. 1847. Acanthaceae. Pp. 1–164, tab. 1–31 in Flora Brasiliensis […], vol. 9, Endlicher, S. &
Martius, C. F. P. (eds.). Monachii [Munich]: Typographia Regia C. Wolf et fil. et in offic. lithograph. S. Minsinger. <https://
doi.org/10.5962/bhl.title.454>.
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Stenostephanus longistaminus (Ruiz &
Pav.) V.M.Baum
Tem como sinônimo
basiônimo Justicia longistamina Ruiz & Pav.
heterotípico Stenostephanus thyrsoides Lindau

DESCRIÇÃO

Inflorescência: indumento do eixo principal da inflorescência(s) pubescente(s). Flor: comprimento dos lobo(s) do cálice(s)
0.3 - 0.5; comprimento da corola 1.8 - 2 cm; tubo da corola cilíndrico(s) na(s) porção proximal(ais) e giboso(s) na(s) porção
distal(ais); comprimento dos filete(s) exserto(s) à corola 0.8 - 1.2 cm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Difere prontamente da outra espécie que ocorre no Brasil, S. lobeliiformis, pelo tubo da corola com porção proximal estreita
(cilíndrica) e porção distal expandida (gibosa) vs. subcilíndrico em todo o comprimento.

COMENTÁRIO

Stenostephanus longistaminus (Ruiz & Pav.) V.M.Baum ocorre na Bolívia, Brasil e Peru (Wood 2019a, 2019b). Esta espécie
tem distribuição desde os contrafortes andinos na Bolívia e Peru até à bacia do rio Amazonas nos estados brasileiros do Acre,
Amazonas e Rondônia.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.A. Krukoff, 4984, NY,  (NY01060355), Amazonas
G.T. Prance, 8941, K (K001032992), MG (MG039622), NY,  (NY01060316), US, 2559602,  (US02875255), INPA, 25740,

 (INPA0025740), Rondônia
D. Daly, 8599, NY,  (NY00472344), Acre

BIBLIOGRAFIA
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Baum, V.M. 1982. New species and combinations in Odontonema (Acanthaceae). Brittonia 34(4): 424–434. <https://
doi.org/10.2307/2806499>.
Wood, J.R.I. 2019a. A synopsis of Stenostephanus Nees (Acanthaceae) in Bolivia. Kew Bulletin 74(4): [13 pp.]. <https://
doi.org/10.1007/s12225-019-9844-z>.
Wood, J.R.I. 2019b. Stenostephanus (Acanthaceae) in Peru. Kew Bulletin 74(4): [24 pp.]. <https://doi.org/10.1007/
s12225-019-9843-0>.
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Strobilanthes dyeriana Mast.
Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.S. Wanderley, s.n., HCF (HCF000010100), Paraná
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Suessenguthia Merxm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Suessenguthia, Suessenguthia trochilophila.

COMO CITAR

Azevedo, I.H.F. 2020. Suessenguthia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21725.

DESCRIÇÃO

Arbustos, subarbustos ou arvoretas, ocasionalmente escandentes. Folhas pecioladas, elípticas ou ligeiramente ovadas ou
obovadas, de ápice atenuado, base decurrente no pecíolo, margem inteira a crenada. Inflorescência tirso de cimeiras, as distais
condensadas em forma de um fascículo; cada fascículo distribuído em cimeiras ou simpodialmente um acima do outro (falsamente
secundiflora), e composto por brácteas e poucas flores condensadas. Brácteas decussadas, conspícuas, sendo o par mais externo
dos fascículos distinto dos internos. Cálice composto por cinco lobos, unidos próximos à base, de ápice agudo a atenuado,
apicalmente avermelhado. Corola infundibuliforme a tubulosa, rosa a vermelha, lobos patentes a reflexos. Estames férteis
4, didínamos, inseridos no terço inferior da corola, filetes hirsutos, anteras bitecas, hirsutas, cada teca com um apêndice basal
mucronado. Ovário hirsuto apicalmente, 4 óvulos por lóculo, estilete glabro. Cápsula com 4-8 sementes, estas discoides e
glabras.

COMENTÁRIO

O gênero foi revisado por Wasshausen (1970) e por Schmidt-Lebuhn (2003), esta última altamente consistente, e suportada por
estudos filogenéticos publicados posteriormente (Schmidt-Lebuhn et al., 2005). Entretanto, a relação com o gênero mais próximo,
Sanchezia, ainda é incerta e é provável que Suessenguthia deva ser sinonimizado sob este outro gênero (Schmidt-Lebuhn et al.,
2005). 
São atualmente reconhecidas sete espécies de Suessenguthia, todas amazônicas, das quais apenas uma ocorre no Brasil. As demais
estão distribuídas entre a Bolívia e o Peru.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Várzea, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. & Smith, L. B. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66: 313–343.
Merxmüller, H. 1953. Eine neue Gattung der Acanthaceen. Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München 6: 175–181.
Schmidt-Lebuhn, A. N. 2003. A taxonomic revision of the genus Suessenguthia Merxm. (Acanthaceae). Candollea 58: 101–128.
Schmidt-Lebuhn, A. N.; Kessler, M. & Müller, J. 2005. Evolution of Suessenguthia (Acanthaceae) inferred from morphology,
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AFLP data, and ITS rDNA sequences. Organisms, Diversity & Evolution 5: 1–13.
Wasshausen, D. C. 1970. A synopsis of the genus Suessenguthia (Acanthaceae). Rhodora 119–125.
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Suessenguthia trochilophila Merxm.
Tem como sinônimo
heterotípico Sanchezia leucerythra Leonard & L.B.Sm.
heterotípico Suessenguthia leucerythra (Leonard & L.B.Sm.) Wassh.

DESCRIÇÃO

Arbusto ou subarbusto, 0,3–2 m alt. Folhas 13–32 cm compr. 3,5–9 cm larg., lâmina elíptica a estreitamente elíptica, margem
crenada a denteada, ápice atenuado, base decurrente no pecíolo, 5–11 pares de nervuras secundárias, superfície abaxial geralmente
pubescente. Inflorescência ramificada basalmente, os fascículos dispostos simpodialmente um acima do outro (falsa secundiflora),
ocasionalmente em número reduzido, raque pubescente a vilosa, fascículos 30–45 mm compr. sem a corola; brácteas externas
ovadas a lanceoladas, 20–44 mm compr. 8–20 mm larg., ápice longo-acuminado, avermelhado, superfície vilosa; brácteas internas
ovadas a lanceoladas, 11–43 mm compr., 7–16 mm larg., ápice atenuado, avermelhado, superfície vilosa; cálice com lobos
levemente desiguais, 26–38 mm compr., 3–4 mm larg., superfície vilosa; corola tubular, rosa, tubo 36–40 mm compr., 6–10
mm larg., vilosa ao menos na metade superior, lobos iguais, 8–15 mm compr., 4–10 mm larg., emarginados, patentes a reflexos;
androceu com dois ou quatro estames exsertos, anteras brancas; estigma exserto, próximo às anteras dos estames maiores.

COMENTÁRIO

Suessenguthia trochilophila é a única espécie do gênero que ocorre no Brasil, e o gênero mais próximo é Sanchezia. Se diferencia
das espécies deste pelo androceu composto por 4 estames (vs. dois estames e dois estaminódios) e os lobos da corola patentes a
reflexos (vs. lobos revolutos). Das espécies de Suessenguthia, se assemelha principalmente a S. koessleri Schmidt-Leb., nativa do
norte da Bolívia, da qual se diferencia também pelos lobos da corola não revolutos e de até 15 mm compr. (vs. 5-8 mm).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Várzea, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 14672, R,  (R010048447), Amazonas
J.M. Pires, 10077, US, INPA, NY,  (NY00709806), Acre
D.S. Costa, 229, RB, 589574,  (RB00825155), Acre
C.E. Calderón, 2859, US, 2954448 (US02852998), INPA, 91462, Rondônia
R.L. Fróes, 30316, US, 2449273 (US02853540), IAN, Pará
L.P. Krieger, 12141, INPA, 54977, SPF,  (SPF00065610), Amazonas
A.R.S. Oliveira, 267, US, Acre
E. Forero, 6385, K,  (K001032700), NY,  (NY00709793), US, INPA, 23143, , ,  (INPA0023143), Acre
G.T. Prance, 14672, K,  (K001032701), NY,  (NY01060356), P (P03607226), Rondônia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

BIBLIOGRAFIA

Leonard, E. C. & Smith, L. B. Sanchezia and related American Acanthaceae. Rhodora 66: 313–343.
Merxmüller, H. 1953. Eine neue Gattung der Acanthaceen. Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München 6: 175–181.
Schmidt-Lebuhn, A. N. 2003. A taxonomic revision of the genus Suessenguthia Merxm. (Acanthaceae). Candollea 58: 101–128.
Wasshausen, D. C. 1970. A synopsis of the genus Suessenguthia (Acanthaceae). Rhodora 119–125.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Thunbergia Retz.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Thunbergia, Thunbergia alata, Thunbergia erecta, Thunbergia fragrans,
Thunbergia grandiflora, Thunbergia mysorensis.

COMO CITAR

Fernandes, U.G., Kameyama, C. 2020. Thunbergia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21729.

DESCRIÇÃO

 

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1 - Arbustos eretos.....................................................................................Thunbergia erecta
1 - Lianas ou vinhas....................................................................................2
    2 - Flores solitárias...................................................................................3
        3 - Folhas com pecíolos alados, flores com corolas amarelas externamente, raramente alvas......................Thunbergia alata
        3 - Folhas com pecíolos não alados, flores com corolas sempre alvas externamente.............................Thunbergia fragrans
    2 - Racemos pendentes...............................................................................4
        4 - Bractéolas avermelhadas, flores com corolas totalmente amarelas........................................Thunbergia mysorensis
        4 - Bractéolas verdes, flores com corolas lilases a roxas externamente e amarelas internamente...................Thunbergia
grandiflora

BIBLIOGRAFIA

Wasshausen,D.C. & Smith,L.B.(Reitz,R.P ed.) Acantáceas. Fl.Ilustrada Catarinense, 134p., 15 figs., 1969. 
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Thunbergia alata Bojer ex Sims
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) escandente. Folha: pecíolo(s) alado(s); base cordada(s)/sagitada(s)/hastada(s). Inflorescência: cor das
bractéola(s) verde; inflorescência(s) flor(es) solitária(s). Flor: cor da parte interna(s) da corola branca/preta; da parte
externa(s) da corola cor branca/amarela.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Durigon, J, 864, ICN,  (ICN00028305), Santa Catarina
Gomes, LA, 777, ASE (ASE0032249), Sergipe
W. Boone, 509, MBML (MBML001803), Espírito Santo
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Thunbergia erecta (Benth.) T. Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Meyenia erecta Benth.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) ereto(s). Folha: pecíolo(s) não alado(s); base cuneada(s). Inflorescência: cor das bractéola(s) verde;
inflorescência(s) flor(es) solitária(s). Flor: cor da parte interna(s) da corola amarela; da parte externa(s) da corola cor roxa.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Cordeiro, 1870, MBM (MBM260630)
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Thunbergia fragrans Roxb.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) escandente. Folha: pecíolo(s) não alado(s); base subcordada(s)/truncada(s). Inflorescência: cor das bractéola(s)
verde; inflorescência(s) flor(es) solitária(s). Flor: cor da parte interna(s) da corola amarela/branca; da parte externa(s) da
corola cor branca.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Oliveira, P. P., O- 125, COR,  (COR00002529), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Thunbergia grandiflora Roxb.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) escandente. Folha: pecíolo(s) não alado(s); base cordada(s)/subcordada(s)/truncada(s)/cuneada(s)/hastada(s).
Inflorescência: cor das bractéola(s) verde; inflorescência(s) racemo(s) pendente(s). Flor: cor da parte interna(s) da corola
amarela; da parte externa(s) da corola cor lilás/roxa/branca.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A cio Amaral-Santos, 178, CEN (CEN00042691), Goiás
S. Profice, s.n., RB, 297809,  (RB00038232), Rio de Janeiro
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Thunbergia mysorensis (Wight) T.
Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hexacentris mysorensis Wight

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) escandente. Folha: pecíolo(s) não alado(s); base subcordada(s)/truncada(s)/cuneada(s). Inflorescência: cor das
bractéola(s) avermelhada; inflorescência(s) racemo(s) pendente(s). Flor: cor da parte interna(s) da corola amarela; da parte
externa(s) da corola cor amarela.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A cio Amaral-Santos, 3470, CEN (CEN00080963), Distrito Federal
Carpanezzi, F, 6, FURB (FURB13873), Santa Catarina
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Thyrsacanthus Moric.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Thyrsacanthus, Thyrsacanthus boliviensis, Thyrsacanthus microphyllus,
Thyrsacanthus ramosissimus, Thyrsacanthus ramosus, Thyrsacanthus secundus.

COMO CITAR

Côrtes, A.L.A. 2020. Thyrsacanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB122070.

Tem como sinônimo
heterotípico Drejera Nees

DESCRIÇÃO

Arbustos ramificados, 0,5 a 3 m alt. Folhas pecioladas ou sésseis; ovadas, oblongas, elípticas. Inflorescências tirso dicasiado ou
monocasiado, racemos dicasiados ou espigas; flores secundas ou opostas. Brácteas e bractéolas pequenas, triangulares. Cálice com
5 lacínias. Corola vermelha, tubular, bilabiada. Estames 2, inseridos na porção supra-mediana do tubo. Fruto cápsulas ovadas,
estitpoitadas; sementes 2-4.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional
Semidecidual, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amapá, Pará, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Tirsos de dicásios ou monocásios, flores opostas...2
2. Lâmina foliar 10-70 x 5-37 mm, ovada a estreitamente ovada; corola ventralmente gibosa no terço basal .. T. ramosissimus
2´ Lâmina foliar 4-7 x 1-2 mm, estreitamente oblonga; corola ventralmente ereta no terço basal .. T. microphyllus
1´ Racemos dicasiados ou espigas, flores secundas .. 3
3. Ramos, folhas e raquis hirsutos; espiga terminal .. T. ramosus
3´ Ramos, folhas e raquis glabras; racemos dicasiados .. 4
4. Flores maiores; tricomas longos nas axilas das folhas presentes .. T. secundus
4´ Flores menores; tricomas longos nas axilas das folhas ausentes .. T. boliviensis 

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Côrtes,A.L.A.,R.L.B.Borges & A.Rapini.2010.Reinstatement of Thyrsacanthus Moric. (Acanthaceae) and taxonomic novelties in
the genus.Taxon 59(3):965-972. 
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Thyrsacanthus boliviensis (Nees) A.Côrtes
& Rapini
Tem como sinônimo
basiônimo Drejera boliviensis Nees
homotípico Anisacanthus boliviensis (Nees) Wassh.
heterotípico Anisacanthus ruber Lindau
Anisacanthus malmei Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) forma cilíndrico(s); indumento pubérulo(s) a(s) glabrescente(s)/séssil(eis) glandular(es). Folha: textura
cartácea(s)/membranácea(s); forma da lâmina(s) ovada(s) a(s) elíptica(s); base cuneada(s); ápice(s) agudo(s); indumento
glabro(s)/séssil(eis) glandular(es). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) racemo(s) de dicásio/secunda(s); bráctea(s) 1;
bractéola(s) 2; forma da bráctea(s) e bractéola(s) triangular(es) a(s) estreitamente triangular(es). Flor: cálice(s) forma
triangular(es); corola vermelha/grande/bilabiada(s); estame(s) 2; indumento do filete(s) piloso(s). Semente: semente(s) forma
discoide(s); ornamentação verrucosa(s)/gloquidiada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâmina foliar glabra, axilas das nervuras centrais e laterais com tufos de tricomas; Flores secundas

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Conceição, CA, 1531, SPF,  (SPF00073451), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Thyrsacanthus microphyllus A.Côrtes &
Rapini
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) forma quadrangular(es); indumento pubérulo(s) a(s) glabrescente(s)/séssil(eis) glandular(es)/glandular(es).
Folha: textura cartácea(s); forma da lâmina(s) estreitamente oblonga(s); base obtusa(s); ápice(s) obtuso(s) a(s) agudo(s);
indumento escabro(s)/glandular(es). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) tirso(s) monocásio(s); bráctea(s) 1; bractéola(s)
2; forma da bráctea(s) e bractéola(s) estreitamente oblonga(s). Flor: cálice(s) forma triangular(es); corola vermelha/grande/
bilabiada(s); estame(s) 2; indumento do filete(s) glabro(s). Semente: semente(s) forma orbicular(es) a(s) cordiforme(s);
ornamentação verrucosa(s)/gloquidiada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Corola gibosa no terço basal.

COMENTÁRIO

Espécie relacionada com T. ramosissimus, são as únicas no gênero que apresentam o terço basal da corola giboso, diferenciando
principalmente por T. microphyllus apresentar folhas menores 4-7 x 1-2 mm (vs. 10-70 x 5-37 mm).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.L.A. Côrtes, 175, HUEFS, RB, 501870,  (RB00596139), Typus
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Thyrsacanthus ramosissimus Moric.
Tem como sinônimo
homotípico Anisacanthus ramosissimus (Moric.) V.M.Baum
heterotípico Anisacanthus brasiliensis Lindau

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) forma cilíndrico(s); indumento pubérulo(s) a(s) glabrescente(s)/séssil(eis) glandular(es). Folha: textura
cartácea(s); forma da lâmina(s) ovada(s) a(s) estreitamente ovada(s); base cuneada(s) a(s) obtusa(s); ápice(s) obtuso(s) a(s)
agudo(s); indumento glabro(s)/séssil(eis) glandular(es). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) tirso(s) de dicásio; bráctea(s)
1; bractéola(s) 2; forma da bráctea(s) e bractéola(s) linear(es). Flor: cálice(s) forma triangular(es); corola vermelha/
grande/bilabiada(s); estame(s) 2; indumento do filete(s) piloso(s). Semente: semente(s) forma orbicular(es); ornamentação
verrucosa(s)/gloquidiada(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Côrtes,A.L.A., 108, HUEFS, Bahia
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Thyrsacanthus ramosus
(Nees)A.Côrtes&Rapini
Tem como sinônimo
homotípico Drejera ramosa Nees

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) forma cilíndrico(s); indumento hirsuta(s). Folha: textura membranácea(s); forma da lâmina(s) oblonga(s);
base obtusa(s); ápice(s) acuminado(s); indumento hirsuta(s). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) espiga(s); bráctea(s) 1;
bractéola(s) 2; forma da bráctea(s) e bractéola(s) triangular(es). Flor: cálice(s) forma lanceado(s); corola vermelha/grande/
bilabiada(s); estame(s) 2; indumento do filete(s) glabro(s). Semente: semente(s) forma semente(s) ausente(s); ornamentação
semente(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Flores secundas.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.B.E. Pohl, 1950, BR, GZU, Goiás

BIBLIOGRAFIA

Côrtes,A.L.A., Borges,L.B. & Rapini,A.2010.Reinstatement of Thyrsacanthus Moric.(Acanthaceae) and taxonomic novelties in
the genus.Taxon 39(3):965-972. 
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Thyrsacanthus secundus (Leonard)
A.Côrtes & Rapini
Tem como sinônimo
homotípico Anisacanthus secundus Leonard

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) forma cilíndrico(s); indumento pubérulo(s) a(s) glabrescente(s)/séssil(eis) glandular(es). Folha: textura
cartácea(s); forma da lâmina(s) ovada(s) a(s) elíptica(s); base cuneada(s); ápice(s) agudo(s); indumento glabro(s)/séssil(eis)
glandular(es). Inflorescência: tipo de inflorescência(s) racemo(s) de dicásio/secunda(s); bráctea(s) 1; bractéola(s) 2; forma da
bráctea(s) e bractéola(s) triangular(es) a(s) estreitamente triangular(es). Flor: cálice(s) forma triangular(es); corola vermelha/
grande/bilabiada(s); estame(s) 2; indumento do filete(s) piloso(s). Semente: semente(s) forma discoide(s); ornamentação
verrucosa(s)/gloquidiada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lâmina foliar com tricomas ca. 1 cm nas axilas das nervuras; Flores secundas grandes. 

COMENTÁRIO

Muito similar morfologicamente a T. boliviensis. Geograficamente distribuída no norte do Brasil (Pará, Amazonas e Amapá) e
norte a América do Sul (Venezuela, Guiana).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará, Roraima)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.S. Cowan, 38083, RB, 106202,  (RB00035318), RB, Amapá

851

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/3/53/18/00035318.dzi


Angiospermas Acanthaceae Juss.

Trichanthera Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Trichanthera, Trichanthera gigantea.

COMO CITAR

Silva, F.A., Gil, A.S.B. 2020. Trichanthera in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB79914.

DESCRIÇÃO

Árvores ou arbustos. Inflorescências terminais em panícula, normalmente em número de três, a flor central de cada ramo da
inflorescência com uma bráctea e as duas flores laterais com duas bractéolas triangulares pequenas na base do cálice. Flores
com cálice campanulado, dividido em 5 lacínios iguais; corola actinomorfa infundibuliforme, cilíndrica até a metade do tubo,
alargando-se gradualmente, 5 lóbulos subiguais, proximalmente vermelha, distalmente amarelada, internamente vermelha.
Androceu com 4 estames, inseridos no meio do tubo e exsertos, anteras com 2 lóculos. Ovário com 3 ou 4 óvulos em cada lóculo;
estigma bífido. Cápsula não estipitada, 4 sementes.

COMENTÁRIO

Trichanthera Kunth é um gênero neotropical que compreende duas espécies, Trichanthera corymbosa Leonard e
Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees, sendo T. gigantea a única que ocorre no Brasil. O gênero se caracteriza pelo
hábito arbóreo, folhas com numerosos cistólitos na face adaxial e pela corola com estames didínamos exsertos.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

BIBLIOGRAFIA

Humboldt, F.W.H.A. von & Bonpland, A.J.A. Plantes e#quinoxiales recueillies au Mexique : dans l’i#le de Cuba, dans les
provinces de Caracas, de Cumana et de Barcelone, aux Andes de la Nouvelle Grenade, de Quito et du Pe#rou, et sur les bords du
rio-Negro de Ore#noque et de la rivie#re des Amazones. Vol. 2. F. Schoell, Paris, 1809. 191 pp.
Nees Von Essenbeck, C. G. Acanthaceae. In: A.P. De Candole (eds.). Prodomus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis. Treuttel
& Würz. Paris: The New York Botanical Garden. 1847. v. 11, p. 218.
Wasshausen, D. C. Acanthaceae. In: P. E. Berry; B. K. Holst & K. Yatskievych (eds). Flora of the Venezuelan Guyana. 2.
Pteridophytes, Spermatophytes: Acanthaceae-Araceae. Timber Press, Portland, Oregon, 1995. p. 373-374.
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.)
Nees
Tem como sinônimo
basiônimo Ruellia gigantea Humb. & Bonpl.
heterotípico Besleria surinamensis Miq.
heterotípico Clerodendrum verrucosum Splitg. ex de Vriese

DESCRIÇÃO

Arbustos ou pequenas árvores ca. 5 m alt., ramos com lenticelas, tetragonais. Folhas pecioladas; lâminas ovada a oblonga,
cartácea, ápice acuminado, base assimétrica, margens inteiras a levemente onduladas. Flores agrupadas em panícula, normalmente
em número de três, a flor central de cada ramo da inflorescência com uma bráctea triangular e as duas flores laterais com duas
bractéolas pequenas na base do cálice. Cálice campanulado, dividido em 5 lacínios, obovado a oblongo, tomentoso de margem
ciliada; Corola actinomorfa, infundibuliforme, proximalmente vermelha, glabra, distalmente amarelada, densamente tomentosa,
vermelha internamente, 5 lóbulos subiguais. Androceu com 4 estames didínamos, inseridos no meio do tubo e exsertos; filamentos
unidos em pares, anteras dorsifixa, 2 lóculos, ciliadas ao longo da margem. Ovário tomentoso, com 3 ou 4 óvulos em cada lóculo,
estilete filiforme exserto, estigma afinado na ponta, com um lobo superior rudimentar e um lobo inferior oblongo. Capsula não
estipitada, oblongas, retináculo bem desenvolvido; 4 sementes, 2 sementes em cada lóculo, sementes lenticulares.

COMENTÁRIO

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees é a única espécie desse gênero que ocorre no Brasil, presente em áreas de floresta
ombrófila e mata de várzea. Caracteriza-se pela corola infundibuliforme, proximalmente vermelha e glabra, distalmente amarelada
densamente tomentosa e pelas anteras dorsifixa com 2 lóculos, ciliadas ao longo da margem.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. P. Killip, 30230, NY,  (NY01060364), Pará
G.T. Prance, 9336, NY,  (NY01060359), Roraima
A.H. Gentry, 13102, MO (MO1995631), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 1: Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees

Figura 2: Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees

Figura 3: Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees
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Angiospermas Acanthaceae Juss.

Figura 4: Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees

BIBLIOGRAFIA

Humboldt, F.W.H.A. von & Bonpland, A.J.A. Plantes e#quinoxiales recueillies au Mexique : dans l’i#le de Cuba, dans les
provinces de Caracas, de Cumana et de Barcelone, aux Andes de la Nouvelle Grenade, de Quito et du Pe#rou, et sur les bords du
rio-Negro de Ore#noque et de la rivie#re des Amazones. Vol. 2. F. Schoell, Paris, 1809. 191 pp.
Nees Von Essenbeck, C. G. Acanthaceae. In: A.P. De Candole (eds.). Prodomus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis. Treuttel
& Würz. Paris: The New York Botanical Garden. 1847. v. 11, p. 218.
Wasshausen, D. C. Acanthaceae. In: P. E. Berry; B. K. Holst & K. Yatskievych (eds). Flora of the Venezuelan Guyana. 2.
Pteridophytes, Spermatophytes: Acanthaceae-Araceae. Timber Press, Portland, Oregon, 1995. p. 373-374.
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