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Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Malpighiaceae, Acmanthera, Adelphia, Aenigmatanthera, Alicia, Amorimia,
Aspicarpa, Banisteriopsis, Barnebya, Blepharandra, Bronwenia, Bunchosia, Burdachia, Byrsonima, Callaeum, Camarea,
Carolus, Christianella, Coleostachys, Diacidia, Dicella, Diplopterys, Excentradenia, Galphimia, Glandonia, Heladena,
Heteropterys, Hiptage, Hiraea, Janusia, Jubelina, Lophanthera, Lophopterys, Malpighia, Malpighiodes, Mascagnia, Mcvaughia,
Mezia, Niedenzuella, Peixotoa, Pterandra, Ptilochaeta, Spachea, Stigmaphyllon, Tetrapterys, Thryallis, Verrucularina.
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COMENTÁRIO

Árvores, arbustos eretos, arbustos monopodiais, arbustos escandentes, subarbustos ou lianas, monóicas, perenes;
tricomas unicelulares, malpiguiáceos, raro aciculares ou estrelados, trabéculas medifixas ou sub-medifixas, retas, onduladas
ou enroladas. Xilopódios presentes ou não. Raízes tuberosas presentes ou não. Ramos lignificados ou lenhosos, raro
herbáceos, lenticelados ou não. Estípulas presentes, raro ausentes, inter- ou epipeciolares, diminutas a expandidas, livres
ou fusionadas, par de estípulas livre entre si ou conatas, decíduas ou persistentes. Folhas opostas-cruzadas, ás vezes
verticiladas, ternadas, subopostas ou alternas, pecioladas; pecíolos curtos ou longos, geralmente glandulosos; lâminas
simples, inteiras, raramente lobadas, geralmente glandulosas, margem inteiras, ás vezes denteadas, crenadas ou lobuladas,
glabras, ciliadas ou pubescentes. Sinflorescência composta por florescência principal solitária ou florescência principal
mais 1–muitas coflorescências, do tipo tirso ou dicásio; folhas da sinflorescência semelhantes as folhas normais, mas
reduzidas. Inflorescências terminais ou axilares, tirsóides (i.e., eixo principal indefinido com ramos definidos), com vários
ramos, do tipo tirso, corimbo ou umbela, pedunculadas, raro séssil; cincinos alternos, sésseis ou pedunculados, 1–multi-floros;
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brácteas do cincino diminutas a expandidas, planas ou côncavas, persistentes, raro decíduas, glandulosas ou não; bractéolas 2
por flor, opostas, no ápice do pedúnculo do cincino, ás vezes subapical ou mediana, diminutas a expandidas, planas ou côncavas,
persistentes, raro decíduas, glandulosas ou não. Flores casmógamas, raro cleistógamas, bissexuadas, raro funcionalmente
unissexuadas, zigomorfas, raro actinomorfas, hipogíneas, raro perigíneas; pedicelo desenvolvido, raro ausente ou inconspícuo,
retos, raro circinados; sépalas 5, conatas na base, raro adnatas ao receptáculo, imbricadas em botão, raro valvadas, eretas, raro
deflexas, persistentes em fruto, não acrescente em fruto, raro acrescente, com (0–)1–2 glândulas multicelulares na face abaxial
de todas as sépalas, ás vezes ausentes apenas na sépala anterior, produzindo óleo, raro néctar; pétalas 5, livres, imbricadas em
botão, ungüiculadas, patentes ou deflexas, amarelas, ás vezes alvas, róseas, vermelhas ou laranjas, raro lilases a roxas, a posterior
geralmente diferente das 4 laterais (geralmente glandulosa e de tamanho e/ou cor diferente), limbo plano, côncavo ou cuculado,
com margem inteira, erosa, denticulada ou fimbriada; androceu com 10 estames, em dois cinclos de 5, (2–3–4–5–6–)10 férteis,
0(–2–5) estaminódios, filetes livres, conatos na base ou até a metade, curtos a longos, glabros, ás vezes pubescentes, homo- ou
heteromorfos, anteras basifixas, conectivo expandido ou não, geralmente glanduloso, com ou sem projeção apical, glabros ou
pubescentes, 2-tecas, paralelas, raro divergentes na base e coniventes no ápice, ápice livre, raro confluente, deiscência rimosa,
raro poricida; gineceu súpero, (2–)3-carpelar, todos férteis, carpelos sincárpicos, ás vezes basalmente sincárpicos e apicalmente
apocárpicos, lóculos 1-ovulados, óvulos pêndulos, anátropos, estiles (1–2–)3, livres, raro conatos, retos, curvados ou lirados, ápice
subulado, cilíndrico, truncado ou uncinado, raro expandido, estigma lateral ou terminal, voltado para o centro da flor ou para a
pétala posterior, punctiforme, capitado ou crateriforme. Frutos secos ou carnosos, esquizocárpicos, nuculânios ou drupáceos,
glabros ou pubescentes, mericarpos indeiscentes, permanecendo unidos ou se separando no fruto maduro, lisos, setosos ou
alados, quando alados com ala dorsal e/ou alas laterais. Sementes 1 por lóculo, globosa ou ovoide, testa lisa, raro rugosa, sem
endosperma; embrião curvado ou espiralado.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore, 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
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo de Altitude, 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 Sobre Afloramentos Rochosos

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)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para os gêneros de Malpighiaceae no Brasil (modificada de Almeida et al. in prep.)
1. Pétala posterior com margem inteira, eglandulosa, estames férteis 10, anteras com projeções e apêndices de formas variadas,
estiletes com ápice subulado; mericarpos lisos.. 2
1’. Pétala posterior com margem erosa, denteada ou fimbriada, raro inteira, glandulosa, estames férteis 2–10, anteras sem
apêndices ou projeções, estiletes com ápice capitado, truncado ou uncinado; mericarpos alados ou setosos, raro lisos.. 11
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2. Folhas camptódromas; sépalas recobrindo as pétalas no botão floral, carpelos sincárpicos apenas na base (ápice livre), estiletes
ventrifixos (sub-basal a sub-terminal).. 3
2’. Folhas broquidódromas; sépalas não recobrindo as pétalas no botão floral, carpelos completamente sincárpicos, estiletes
terminais.. 5
3. Arbustos monopodiais; flores sésseis, sépalas eglandulosas, anteras poricidas, conectivo inconspícuo, sem apêndice apical..
Coleostachys A.Juss.
3’. Árvores, arbustos ou subarbustos; flores pediceladas, sépalas glandulosas, anteras rimosas, conectivo expandido, com apêndice
apical.. 4
4. Pares de estípulas epipeciolares do mesmo nó fusionadas formando uma estrutura terminal que protege o ápice do ramo; tirsos;
sépalas multiglandulosas, pétalas glabras, filetes achatados.. Acmanthera (A.Juss.) Griseb.
4’. Pares de estípulas epipeciolares do mesmo nó livres entre si; umbelas; sépalas (0–)2-glandulosas, pétalas pubescentes, filetes
teretos.. Pterandra A.Juss.
5. Folhas eglandulosas; bractéolas eglandulosas; pétalas não-carenadas em botão, cuculadas na antese; mericarpos permanecendo
fusionados no fruto maduro.. 6
5’. Folhas glandulosas; bractéolas glandulosas; pétalas carenadas em botão, planas na antese; mericarpos separando no fruto
maduro.. 8
6. Pétalas laterais deflexas na antese, anteras glabras ou com tricomas macios, estigma punctiforme; fruto drupáceo.. Byrsonima
Rich. ex Kunth
6’. Pétalas laterais patentes na antese, anteras com tricomas rígidos no ápice, estigma crateriforme; fruto seco.. 7
7. Cincinos 2–3- floros; sépalas coriáceas, não-acrescentes em fruto, pétalas alvas a róseas a vermelhas, filetes e anteras
completamente pubescentes.. Blepharandra Griseb.
7’. Cincinos 1-floros; sépalas membranáceas, acrescentes em fruto, pétalas amarelas, filetes glabros ou pubescentes na base,
anteras glabras (exceto pelos tricomas rígidos no ápice).. Diacidia Griseb.
8. Árvores; folhas tão longas quanto inflorescências; inflorescências pêndulas, bractéolas glandulosas; filetes não mudando de cor
na pós-antese.. 9
8’. Subarbustos ou arbustos; folhas mais curtas que as inflorescências; inflorescências eretas, bractéolas eglandulosas; filetes
mudando de cor na pós-antese.. 10
9. Flores bissexuadas, sépalas com elaióforos verde a amarelo, pétalas amarelas, anteras com 1 par de alas longitudinais, filetes
com ápice subulado.. Lophanthera A.Juss.
9’. Flores funcionalmente unissexuadas, sépalas com elaióforos alvo a róseo, pétalas róseas, anteras sem alas longitudinais,
estiletes com ápice truncado.. Spachea A.Juss.
10. Folhas glandulosas; cincinos 1-floros; sépalas eglandulosas, anteras sem projeções verrucosas.. Galphimia Cav.
10’. Folhas eglandulosas; cincinos 1–3-floros; sépalas glandulosas, anteras com projeções verrucosas.. Verrucularina Rauschert
11. Cincinos 2–7-floros.. 12
11’. Cincinos 1-floros.. 15
12. Árvores; folhas congestas no ápices dos ramos; bractéolas eglandulosas; flores perígenas, pétala posterior eglandulosa, anteras
com sacos polínicos paralelos; fruto seco, mericarpos alados.. Barnebya W.R.Anderson & B.Gates
12’. Subarbustos ou arbustos; folhas distribuídas ao longo do ramo; bractéolas 1-glandulosas; flores hipóginas, pétala posterior
glandulosa, anteras com sacos polínicos divergentes na base e coniventes no ápice; fruto drupáceo, mericarpos sem alas.. 13
13. Pedicelo reto na pré-antese, pétalas laterais amarelas, estames 7, estaminódios 3, anteras e anteródios com tecas confluentes no
ápice, ovário 1-locular, estiletes retos no ápice, estigma lateral; fruto pubescente.. Mcvaughia W.R.Anderson
13’. Pedicelo circinado na pré-antese, pétalas laterais alvas a róseas, estames 10, anteras com ápice livre, ovário 3-locular, estiletes
curvados no ápice, estima terminal; frutos glabros.. 14
14. Estípulas conatas em pares epipeciolares, persistentes; botões florais globosos, pétalas laterais róseas, filetes glabros,
conectivos ultrapassando as tecas, tecas com ápice agudo.. Burdachia Mart. ex Endl.
14’. Estípulas conatas em pares interpeciolares, decíduas; botões florais piramidais, pétalas laterais alvas, filetes pubescentes,
conectivo mais curto que as tecas, tecas com ápice mucronado.. Glandonia Griseb.
15. Folhas jovens com margens revolutas; inflorescências com até 4 cincinos; flores actinomórfas.. Ptilochaeta Turcz.
15’. Folhas jovens com margens planas; inflorescências com 5–vários cincinos; flores zigomórfas.. 16
16. Estípulas inconspícuas; pétalas abaxialmente glabrescentes a pubescentes (glabras em Heteropterys, mas mericarpos com ala
dorsal dominante e espessada na margem inferior).. 17
16’. Estípulas bracteosas ou expandidas; pétalas abaxialmente glabras ou glabrescentes apenas no unguículo.. 30
17. Folhas com glândulas vermelhas (in vivo); sépalas 1-glandulosas, glândula decurrente no pedicelo, produzindo néctar, estilete
1; mericarpos permanecendo fusionados no fruto maduro, 3 alas laterais.. Hiptage Gaertn.
17’. Folhas com glândulas alvas, verdes ou amarelas, raro róseas (in vivo); sépalas 0–2-glandulosas, quando presentes glândulas
não decurrentes no pedicelo, produzindo óleo, estiletes 3; mericarpos separando no fruto maduro, 1, 2 ou 4 alas laterais.. 18
18. Pétalas glabras ou glabrescentes.. 19
18’. Pétalas densamente pubescentes.. 23
19. Sépalas não-recobrindo as pétalas no botão floral, filetes geralmente glabros.. 20
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19’. Sépalas recobrindo as pétalas no botão floral, filetes geralmente pubescentes.. 21
20. Inflorescência um tirso ou corimbo; mericarpos com 1 ala dorsal dominante, espessada na margem inferior.. Heteropterys
Kunth
20’. Inflorescência uma umbela; mericarpos com 4 alas laterais dominantes, margens não-espessadas.. Tetrapterys Cav.
21. Pecíolos eglandulosos, folhas com glândulas submarginais; inflorescência um dicásio, bractéolas elípticas, côncavas;
mericarpos com alas laterais fusionadas na base.. Malpighiodes Nied.
21’. Pecíolos com 2-glandulosos, folhas com glândulas marginais; inflorescência um tirso, bractéolas triangulares, planas;
mericarpos com alas laterais livres.. 22
22. Anteras oblongas, seríceas; mericarpos com 2 alas laterais dominantes.. Aenigmatanthera W.R.Anderson
22’. Anteras elípticas, glabras; mericarpos com (2–)4 alas laterais dominantes.. Niedenzuella W.R.Anderson
23. Bractéolas foliáceas.. 24
23’. Bractéolas bracteosas.. 25
24. Bractéolas eglandulosas; sépalas acrescentes em fruto; fruto nuculânio.. Dicella Griseb.
24’. Bractéolas glandulosas; sépalas não-acrescentes em fruto; fruto esquizocarpo.. Tetrapterys Cav.
25. Inflorescência uma umbela.. 26
25’. Inflorescência um tirso.. 28
26. Sépalas deflexas na antese, pétalas látero-posteriores patentes na antese, as látero-anteriores deflexas na antese; mericarpos
com várias álulas entre as alas laterais e a dorsal, inseridas verticalmente.. Jubelina A.Juss.
26’. Sépalas eretas ou patentes, pétalas deflexas na antese; mericarpos com ou sem álulas entre as alas laterais e a dorsal, inseridas
horizontalmente.. 27
27. Bractéolas não-recobrindo o botão floral; conectivo inconspícuo; mericarpos com alas laterais livres.. Callaeum Small
27’. Bractéolas recobrindo o botão floral; conectivo expandido; mericarpos com alas laterais fusionadas na base.. Mezia
Schwacke ex Nied.
28. Brácteas, bractéolas, sépalas e pétalas com margens glandulosas; mericarpos com tricomas aciculares.. Christianella
W.R.Anderson
28’. Brácteas, bractéolas, sépalas e pétalas com margens eglandulosas; mericarpos com tricomas malpiguiáceos.. 29
29. Estípulas interpeciolares, pecíolo eglanduloso; pétalas amarelas fimbriadas, a posterior igual ou menor que as laterais, anteras
pubescentes; mericarpos com  alas laterais livres.. Carolus W.R.Anderson
29’. Estípulas epipeciolates, pecíolo com 4-glandulosos; pétalas alavas a róseas, erosas, a posterior 2 vezes mais longas que as
laterais, anteras glabras; mericarpos com  alas laterais fusionadas na base.. Alicia W.R.Anderson
30. Estípulas epipeciolares.. 31
30’. Estípulas interpeciolares.. 37
31. Folhas com nervuras terciárias escalariformes; pétala posterior fimbriada, estiletes curvados, divergentes, ápice truncado ou
uncinado, estigma lateral, crateriforme; mericarpos com 2 alas laterais dominantes, alas membranáceas, finamente reticuladas.. 32
31’. Folhas com nervuras terciárias reticuladas; pétala posterior inteira, erosa ou denticulada, estiletes paralelos a coniventes, ápice
cilíndrico, estigma apical, capitado; mericarpos lisos, alas ausentes.. 35
32. Inflorescência um tirso.. 33
32’. Inflorescência uma umbela.. 34
33. Folhas com ápice glanduloso; inflorescências com ramos cilíndricos; sépalas 2-glandulosas, pétala posterior maior que as
laterais; mericarpos em forma de borboleta.. Adelphia W.R.Anderson
33’. Folhas com ápice eglanduloso; inflorescências com ramos longitudinalmente costados; sépalas 1-glandulosas, pétala posterior
menor que as laterais; mericarpos em forma de V.. Lophopterys A.Juss.
34. Estípula epipeciolar na base do pecíolo; pétala posterior com fimbrias 2 vezes mais longas que as fimbrias das pétalas laterais;
mericarpos com as alas laterais fusionadas na base.. Excentradenia W.R.Anderson
34’. Estípula epipeciolar na metade ou ápice do pecíolo; pétalas com fimbrias do mesmo comprimento; mericarpos com as alas
laterais livres.. Hiraea Jacq.
35. Árvores ou arbustos; folhas glandulosas entre a nervura central e a margem; bractéolas 1-glandulosas; sépalas com elaióforos
decurrentes no pedicelo; fruto drupáceo.. Bunchosia Rich. ex Juss.
35’. Lianas ou arbustos escandentes; folhas glandulosas na margem próximo a base; bractéolas eglandulosas; sépalas eglandulosas
ou com elaióforos não-decurrentes; fruto esquizocárpico.. 36
36. Pecíolo eglanduloso ou com glândulas sésseis; inflorescências com tricomas estrelados; sépalas eglandulosos, sépalas deflexas
na antese, acrescentes em fruto, pétalas denticuladas.. Thryallis Mart.
36’. Pecíolo glanduloso, glândulas estipitadas; inflorescências com tricomas malpiguiáceos; sépalas com elaióforos estipitados,
sépalas eretas na antese, não-acrescentes em fruto, pétalas fimbriadas.. Heladena A.Juss.
37. Corimbos (tirsos em Amorimia, mas bractéolas glandulosas, pétalas pubescentes em ambas as faces; umbelas em Malpighia,
mas frutos drupáceos); estames férteis 10; mericarpos com ala dorsal ausente ou reduzida, alas laterais desenvolvidas (ausentes em
Malpighia, mas fruto drupáceo).. 38
37’. Umbelas (tirsos em Bronwenia, mas bractéolas eglandulosas, pétalas pubescentes em ambas as faces); estames férteis 2–3–4–
5–6–10; mericarpos com ala dorsal desenvolvida, alas laterais ausentes ou reduzidas.. 40
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38. Árvores; ramos e folhas com tricomas pungentes; inflorescência uma umbela; fruto drupáceo.. Malpighia L.
38’. Arbustos, arbustos escandentes e lianas; ramos e folhas com tricomas malpiguiáceos; inflorescência um corimbo ou tirso;
fruto esquizocárpico.. 39
39. Pecíolos glandulosos; brácteas glandulosas, bractéolas 2–6-glandulosas; pétalas adaxialmente pubescentes, abaxialmente não-
carenadas; mericarpos com alas laterais livres.. Amorimia W.R.Anderson
39’. Pecíolos eglandulosos; brácteas eglandulosas, bractéolas 0–1-glandulosas; pétalas adaxialmente glabras, abaxialmente
carenadas; mericarpos com alas laterais fusionadas.. Mascagnia (Bertero ex DC.) Bertero
40. Pecíolos ou base da lâmina foliar com glândulas elipsoides, imersas; tirsos organizados em uma sinflorescência tirsóide;
estames homomórficos.. Bronwenia W.R.Anderson & C.C.Davis
40’. Pecíolos ou base da lâmina foliar com glândulas discoides ou cupuliformes, emersas; corimbos ou umbelas, raro tirsos (mas
sempre solitários); estames heteromórficos.. 41
41. Folhas com ápice longo-acuminado; pétalas abaxialmente pubescentes, estiletes pubescentes; mericarpos com alas laterais
desenvolvidas.. Diplopterys A.Juss.
41’. Folhas com ápice emarginado, arredondado, obtuso, agudo, curto-acuminado ou acuminado; pétalas abaxialmente glabras,
estiletes glabros; mericarpos com alas laterais ausentes ou reduzidas.. 42
42. Ramos com tricomas escamiformes; folhas longo-pecioladas (exceto S. bannisterioides, S. crenatum, S. harleyi, S. paralias e
S. occidentale); sinflorescência com ramos curvos, umbelas 5–multifloras; estiletes divergentes e lirados, o ápice expandido (mas
nem sempre foliáceo).. Stigmaphyllon A.Juss.
42’. Ramos com tricomas não-escamiformes; folhas curto-pecioladas; sinflorescência com ramos retos, umbelas 1–4-floras;
estiletes paralelos e retos, ápice truncado ou cilíndrico.. 43
43. Cincinos com pedúnculos ausentes ou muito reduzidos; estiletes 3.. 44
43’. Cincinos com pedúnculos bem desenvolvidos; estilete 1.. 45
44. Estípulas diminutas, livres; flores casmógamas, sépalas com ápice reto, estames férteis 10, estaminódios ausentes..
Banisteriopsis C.B.Rob. ex Small
44’. Estípulas expandidas, conatas; flores casmógamas ou cleistógamas, sépalas com ápice revoluto, estames férteis 5,
estaminódios 5.. Peixotoa A.Juss.
45. Trepadeiras; folhas com glândulas sésseis; estames férteis 5–6, estilete ginobásico; mericarpos com ala dorsal desenvolvida..
Janusia A.Juss.
45’. Subarbustos ou arbustos; folhas com glândulas estipitadas; estames férteis 3–4, estilete terminal; mericarpos com ala dorsal
reduzida ou modificada em uma crista ou em setas.. 46
46. Xilopódio presente; ramos herbáceos, anuais, com tricomas aciculares; folhas estreitas, margem revoluta; pétalas erosas ou
denticuladas, estames férteis 4, anteródios maiores que as anteras, glabros.. Camarea A.St.-Hil.
46’. Xilopódio ausente; ramos lenhosos, perenes, sem tricomas malpiguiáceos; folhas largas, margem plana; pétalas fimbriadas,
estames férteis 3, anteródios menores que as anteras, geralmente pubescentes.. Aspicarpa Rich.
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Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae. In The botany of the Guayana Highland—Part XI. Mem. New York Bot. Gard. 32: 21–
305.
Almeida, R.F.; Francener, A. & Amorim, A.M.A. 2016. A generic synopsis of Malpighiaceae in the Atlantic Forest. Nordic J.
Bot. 34: 285–301.
Almeida, R. F.; Pessoa, C. & Francener, A. 2018. Sinopse de Malpighiaceae Juss. do Estado da Bahia, Brasil: chave para
gêneros e monografias dos gêneros monoespecíficos Alicia, Aspicarpa, Callaeum, Galphimia, Lophopterys, Mcvaughia, Mezia e
Verrucularia. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 40: 55–91.
Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In Das Pflanzenreich, ed. A. Engler, IV. 141: 1–870.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Acmanthera (A.Juss.) Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Acmanthera, Acmanthera cowanii, Acmanthera duckei, Acmanthera
fernandesii, Acmanthera latifolia, Acmanthera longifolia, Acmanthera minima, Acmanthera parviflora.

COMO CITAR

Francener, A. 2020. Acmanthera in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB19386.

DESCRIÇÃO

Árvores, arbustos ou subarbustos; estípulas grandes a muito grandes (1,5-11 cm de comprimento), intra e interpeciolares, as 4 em
cada nó pressionadas ou fundidas para formar uma bainha envolvendo o ápice caulinar, decíduas, deixando grandes cicatrizes;
folhas eglandulares. Inflorescência axilar com 1 entrenó e 1 nó, abaixo um pseudoracemo de flores não decussadas simples
ou agrupadas; pedicelos sésseis, a bráctea florífera e as bractéolas agrupadas na base do pedicelo, eglandulares, persistentes
ou decíduas. Sépalas deixando a pétala mais externa exposta em botão crescente ou escondendo-a quase até a antese, todas
biglandulares, as glândulas presentes principalmente abaixo da parte livre das sépalas; corola bilateralmente simétrica, a pétala
posterior mais ou menos diferente da quatro pétalas laterais; pétalas principalmente brancas, ocasionalmente descritas como
rosadas ou amarelo pálido, glabras ou abaxialmente pubescentes; pétalas laterais inteiras, erosas ou denticuladas; androceu
radialmente simétrico; estames 10, todos férteis, glabros, exceto por alguns tricomas na base adaxial dos filetes; filetes distintos,
iguais ou mais longos os das pétalas opostas do que das sépalas opostas; anteras semelhantes, os lóculos externos tendo asas
longitudinais que se alargam da base ao ápice, o conectivo tendo um apêndice apical; pólen radialmente simétrico, 3-colporado;
receptáculo contendo tricomas basifixos retos em ambos os lados do androceu; gineceu radialmente simétrico; ovário com os 3
carpelos distintos, todos férteis; estiletes 3, inseridos ventralmente ou subapicalmente, delgados e subulados com estigmas apicais
ou subapicais diminutos. Frutos secos, formados de 3 cocos carregados em um toro plano ou piramidal; cocos subesferoidais, não
alados, lisos, indeiscentes, com uma casca brilhosa e papirácea (Anderson, 1975; 1981; 1990; Farroñay et al. 2019).

COMENTÁRIO

Distribuição – Sete espécies, todas brasileiras, a maioria de rios próximos em florestas que são periodicamente inundadas, ligados
a bacia Amazônia; uma espécie é conhecida em uma campina de areia branca no sul do Amazonas e uma nos cerrados do Piauí
(Anderson, 1975; 1981; 1990; Farroñay et al. 2019).
Comentários taxonômicos –Acmanthera assemelha-se a Pterandra, nas anteras aladas e nos carpelos distintos crescendo em
cocos lisos. Diferem-se na inflorescência, que é muito menos reduzida em Acmanthera do que em Pterandra, e nas estípulas
muito longas, estreitas e decíduas de Acmanthera. O outro gênero amazônico com anteras aladas é Lophanthera; que possui
glândulas nas folhas e em algumas bractéolas, e seus carpelos são conados ao longo de um eixo central no ovário. Os cocos de
Acmanthera frequentemente apresentam tecido aerenquimatoso inflado na base, presumivelmente uma adaptação para dispersão
pela água (Anderson et al., 2006).
Etimologia – O nome Acmanthera vem das palavras gregas para “ponto” (akme) e “antera” (antheros), referindo-se ao apêndice
presente no ápice do conectivo (Anderson et al., 2006).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Cerrado (lato sensu), Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)
Nordeste (Piauí)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave taxonômica de Acmanthera
Farroñay et al. (2019)
1. Sépalas triangulares, agudas a obtusas no ápice, envolvendo completamente as pétalas durante o alargamento do botão;
apêndice do conectivo 0,5-1,1 mm compr., largo e espesso, arredondado e glandular no ápice.....................................2
2. Brácteas e bractéolas amplamente orbiculares e profundamente côncavas, 2,0–4,0 × 2,5–5,0 mm, imbricadas ao redor do botão
jovem, frequentemente decíduas, com várias nervuras longitudinais paralelas proeminentes adaxialmente; pétalas densamente
seríceas abaxialmente...........................................................3
3. Estípulas 1,5–3,1 (–4,3) cm compr., a bainha estipular plicada, cruciforme em seção transversal; brácteas e bractéolas
uniformemente cartáceas, densamente e uniformemente seríceas........................................................A. latifolia
3’. Estípulas com 11–12 cm de compr., a bainha estipular lisa, achatada, muito estreitamente elíptica na seção transversal; brácteas
e bractéolas cartáceas e seríceas no centro, membranosas e glabras em direção à margem......................A. duckei
2’. Brácteas e bractéolas estreitamente triangulares e planas, 1,6 × 0,9 mm, muitas vezes menores, não envolvendo de forma
alguma o botão, reflexas e persistentes, com apenas a nervura central desenvolvida e mesmo esta obscura; pétalas esparsamente
seríceas ou glabras abaxialmente.............................................A. cowanii
1’. Sépalas orbiculares, amplamente arredondadas no ápice, já separadas nos botões jovens, deixando as pétalas expostas durante
o alargamento do botão, apêndice do conectivo de 0,3-0,4 mm compr., fino, ápice não glandular .......................4
4. Estípulas pilosa-seríceas ou tomentosas.....................................5
5. Folhas cordadas na base; pecíolo 1 mm compr.; estípula 2,8 cm compr.; asas da antera 1,4–1,8 mm de compr.; estiletes 5,5 mm
de compr.................…A. fernandesii
5’. Folhas atenuadas ou cuneadas na base; pecíolo 8–18 mm compr., estípula 4–5 cm comprimento; asas da antera 0,7–1 mm
compr.; estiletes 2,5 mm de compr.. A. parviflora
4’. Estípulas glabras.....................................................6
6. Folhas 23-35 cm compr.; pecíolo 1,5-2 cm compr.; brácteas e bractéolas 0,6-0,9 mm compr.; coccus 9-10 x 7-8
mm....................................A. longifolia
6’. Folhas 12,5-17,5 cm compr.; pecíolo 0,6-0,8 cm compr.; brácteas e bractéolas 0,2-0,4 mm compr.,; coccus 3,5-5,2 x 3-5
mm............................... A. minima

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1975. The taxonomy of Acmanthera (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 11(2): 41–50.
Anderson, W.R. 1981. A new species of Acmanthera (Malpighiaceae). Syst. Bot. 5: 438–441.
Anderson, W.R. 1990. Notes on neotropical Malpighiaceae—III. Contr. Univ. Michigan Herb. 17: 39–54.
Anderson, W.R.; Anderson, C.; Davis, C.C. 2006. Malpighiaceae. Disponível em: http://herbarium.lsa.umich.edu/malpigh/
index.html.
Farroñay, F.; Perdiz, R.O.; Prata, E.M.B.; Vicentini, A. 2019. Notes on morphology and distribution of Acmanthera (A. Juss.)
Griseb. (Malpighiaceae), an endemic genus from Brazil. Phytotaxa, 415: 199-207.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Acmanthera cowanii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade ramo(s) adpresso(s) seríceo(s). Folha: forma lâmina(s) foliar(es) elíptica(s)/obovada(s); base lâmina(s)
foliar(es) obtusa(s)/aguda(s); ápice(s) lâmina(s) foliar(es) obtuso(s)/acuminado(s); pilosidade lâmina(s) foliar(es)
glabrescente(s)/adpresso(s) serícea(s); pilosidade estípula(s) adpresso(s) serícea(s)/vilosa(s). Inflorescência: forma bráctea(s)
e bractéola(s) triangular(es); indumento pedicelo(s) piloso(s) seríceo(s). Flor: forma das sépala(s) triangular(es); ápice(s) das
sépala(s) agudo(s)/obtuso(s); padrão das sépala(s) em botão-floral oculta(s) as pétala(s); pétala(s) branca; indumento das
pétala(s) serícea(s)/glabra(s); apêndice(s) do conectivo(s) glandular(es).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.S. Cowan, 38597, NY, 55061,  (NY00055061), Amapá, Typus
A. Ducke, s.n., RB, 14198,  (RB00540692), Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1975. The taxonomy of Acmanthera (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 11(2): 41–50.
 
Farroñay, F.; Perdiz, R.O.; Prata, E.M.B.; Vicentini, A. 2019. Notes on morphology and distribution of Acmanthera (A. Juss.)
Griseb. (Malpighiaceae), an endemic genus from Brazil. Phytotaxa, 415: 199-207.

8

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/ny_00055061.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/54/6/92/00540692.dzi


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Acmanthera duckei W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade ramo(s) adpresso(s) seríceo(s)/glabrescente(s). Folha: forma lâmina(s) foliar(es) amplamente elíptica(s);
base lâmina(s) foliar(es) cuneada(s); ápice(s) lâmina(s) foliar(es) obtuso(s)/acuminado(s); pilosidade lâmina(s) foliar(es)
glabrescente(s)/adpresso(s) serícea(s); pilosidade estípula(s) adpresso(s) serícea(s). Inflorescência: forma bráctea(s) e
bractéola(s) orbicular(es); indumento pedicelo(s) piloso(s) seríceo(s). Flor: forma das sépala(s) triangular(es); ápice(s) das
sépala(s) agudo(s)/obtuso(s); padrão das sépala(s) em botão-floral oculta(s) as pétala(s); pétala(s) branca; indumento das
pétala(s) densamente serícea(s); apêndice(s) do conectivo(s) glandular(es).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ducke, W.A., s.n., R, 6601,  (R000006601), Pará, Typus
Cid-Ferreira, C.A., 1241, NY,  (NY01039259), Pará

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1975. The taxonomy of Acmanthera (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 11(2): 41–50.
 
Farroñay, F.; Perdiz, R.O.; Prata, E.M.B.; Vicentini, A. 2019. Notes on morphology and distribution of Acmanthera (A. Juss.)
Griseb. (Malpighiaceae), an endemic genus from Brazil. Phytotaxa, 415: 199-207.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Acmanthera fernandesii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade ramo(s) densamente adpresso(s) tomentoso(s). Folha: forma lâmina(s) foliar(es) ovada(s); base lâmina(s)
foliar(es) cordada(s); ápice(s) lâmina(s) foliar(es) obtuso(s)/arredondado(s); pilosidade lâmina(s) foliar(es) densamente
tomentosa(s); pilosidade estípula(s) pilosa(s) serícea(s)/tomentosa(s). Inflorescência: forma bráctea(s) e bractéola(s)
triangular(es); indumento pedicelo(s) densamente adpresso(s) tomentoso(s). Flor: forma das sépala(s) orbicular(es); ápice(s)
das sépala(s) amplamente arredondado(s); padrão das sépala(s) em botão-floral exposta(s) as pétala(s); pétala(s) branca;
indumento das pétala(s) esparsamente adpresso(s) tomentosa(s); apêndice(s) do conectivo(s) não glandular(es).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fernandes, A., s.n., EAC, 12154 (EAC0012154), Piauí, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1990. Notes on neotropical Malpighiaceae—III. Contr. Univ. Michigan Herb. 17: 39–54.
Farroñay, F.; Perdiz, R.O.; Prata, E.M.B.; Vicentini, A. 2019. Notes on morphology and distribution of Acmanthera (A. Juss.)
Griseb. (Malpighiaceae), an endemic genus from Brazil. Phytotaxa, 415: 199-207.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Acmanthera latifolia (A.Juss.) Griseb.
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade ramo(s) adpresso(s) seríceo(s). Folha: forma lâmina(s) foliar(es) amplamente ovada(s)/elíptica(s); base
lâmina(s) foliar(es) obtusa(s)/arredondada(s); ápice(s) lâmina(s) foliar(es) agudo(s)/obtuso(s)/obtusamente acuminado(s)/
apiculado(s); pilosidade lâmina(s) foliar(es) serícea(s)/glabrescente(s); pilosidade estípula(s) pilosa(s) serícea(s).
Inflorescência: forma bráctea(s) e bractéola(s) orbicular(es); indumento pedicelo(s) piloso(s) seríceo(s). Flor: forma das
sépala(s) triangular(es); ápice(s) das sépala(s) agudo(s)/obtuso(s); padrão das sépala(s) em botão-floral oculta(s) as pétala(s);
pétala(s) branca; indumento das pétala(s) densamente serícea(s); apêndice(s) do conectivo(s) glandular(es).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Spruce, 1903, P (P04769884), Typus
L. Coêlho, s.n., SP, 79206a (SP012006), SP, L. Coêlho (SP012005)
F.O.G. Figueiredo, 1991, INPA, 254687 (INPA0254687)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Acmanthera latifolia (A.Juss.) Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1975. The taxonomy of Acmanthera (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 11(2): 41–50.
 
Farroñay, F.; Perdiz, R.O.; Prata, E.M.B.; Vicentini, A. 2019. Notes on morphology and distribution of Acmanthera (A. Juss.)
Griseb. (Malpighiaceae), an endemic genus from Brazil. Phytotaxa, 415: 199-207.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Acmanthera longifolia Nied.
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade ramo(s) glabro(s). Folha: forma lâmina(s) foliar(es) elíptica(s); base lâmina(s) foliar(es) aguda(s); ápice(s)
lâmina(s) foliar(es) abruptamente acuminado(s); pilosidade lâmina(s) foliar(es) glabra(s); pilosidade estípula(s) glabra(s).
Inflorescência: forma bráctea(s) e bractéola(s) subulada(s)/triangular(es); indumento pedicelo(s) piloso(s) seríceo(s). Flor:
forma das sépala(s) orbicular(es); ápice(s) das sépala(s) amplamente arredondado(s); padrão das sépala(s) em botão-floral
exposta(s) as pétala(s); pétala(s) branca; indumento das pétala(s) glabra(s); apêndice(s) do conectivo(s) não glandular(es).

Forma de Vida
Árvore

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

R. Spruce, 3838, W,  (W18890006755), MO (MO251678), K,  (K000426930), K,  (K000426929), NY, 55062, 
(NY00055062), P (P00689781), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1975. The taxonomy of Acmanthera (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 11(2): 41–50.
 
Farroñay, F.; Perdiz, R.O.; Prata, E.M.B.; Vicentini, A. 2019. Notes on morphology and distribution of Acmanthera (A. Juss.)
Griseb. (Malpighiaceae), an endemic genus from Brazil. Phytotaxa, 415: 199-207.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Acmanthera minima W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade ramo(s) seríceo(s). Folha: forma lâmina(s) foliar(es) elíptica(s); base lâmina(s) foliar(es) cuneada(s)/
decurrente(s); ápice(s) lâmina(s) foliar(es) abruptamente acuminado(s); pilosidade lâmina(s) foliar(es) serícea(s)/
glabrescente(s); pilosidade estípula(s) glabra(s). Inflorescência: forma bráctea(s) e bractéola(s) triangular(es)/ovada(s);
indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: forma das sépala(s) orbicular(es); ápice(s) das sépala(s) amplamente arredondado(s);
padrão das sépala(s) em botão-floral exposta(s) as pétala(s); pétala(s) branca; indumento das pétala(s) glabra(s); apêndice(s)
do conectivo(s) não glandular(es).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.G. Vieira, 185, NY, 55063,  (NY00055063), Amazonas, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Acmanthera minima W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Anderson, W.R. 1981. A new species of Acmanthera (Malpighiaceae). Syst. Bot. 5: 438–441.
 
Farroñay, F.; Perdiz, R.O.; Prata, E.M.B.; Vicentini, A. 2019. Notes on morphology and distribution of Acmanthera (A. Juss.)
Griseb. (Malpighiaceae), an endemic genus from Brazil. Phytotaxa, 415: 199-207.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Acmanthera parviflora W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade ramo(s) glabrescente(s)/piloso(s) seríceo(s). Folha: forma lâmina(s) foliar(es) elíptica(s)/obovada(s);
base lâmina(s) foliar(es) atenuada(s); ápice(s) lâmina(s) foliar(es) abruptamente acuminado(s); pilosidade lâmina(s)
foliar(es) esparsamente serícea(s); pilosidade estípula(s) pilosa(s) serícea(s)/tomentosa(s). Inflorescência: forma bráctea(s)
e bractéola(s) elíptica(s)/triangular(es); indumento pedicelo(s) piloso(s) seríceo(s)/seríceo(s). Flor: forma das sépala(s)
orbicular(es); ápice(s) das sépala(s) amplamente arredondado(s); padrão das sépala(s) em botão-floral exposta(s) as pétala(s);
pétala(s) branco rosado/amarela; indumento das pétala(s) glabra(s); apêndice(s) do conectivo(s) não glandular(es).

Forma de Vida
Árvore

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

I.L. Amaral, 1524, INPA, 122326, , ,  (INPA0122326), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Acmanthera parviflora W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Acmanthera parviflora W.R.Anderson

Figura 3: Acmanthera parviflora W.R.Anderson

Figura 4: Acmanthera parviflora W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1975. The taxonomy of Acmanthera (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 11(2): 41–50.

17

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572535.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572536.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572537.jpg
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Farroñay, F.; Perdiz, R.O.; Prata, E.M.B.; Vicentini, A. 2019. Notes on morphology and distribution of Acmanthera (A. Juss.)
Griseb. (Malpighiaceae), an endemic genus from Brazil. Phytotaxa, 415: 199-207.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Adelphia W.R.Anderson
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Adelphia, Adelphia macrophylla.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Adelphia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB23483.

DESCRIÇÃO

Trepadeiras; lâminas foliares geralmente ciliadas no ápice, nervuras terciárias escalariformes, pecíolo 2-glanduloso; tirsos, cincino
1-floro com somente 1 bractéola 1-glandulosa; pétala posterior fimbriada; estiletes lirados, ápice uncinado; mericarpos com alas
laterais mais desenvolvidas que a ala posterior, 2 alas laterais, livres.

COMENTÁRIO

No Brasil, Adelphia é representado somente por A. hiraea.

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 Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 2006. Eight segregates from the Neotropical genus Mascagnia (Malpighiaceae). Novon 16: 168-204.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Adelphia macrophylla (Rusby)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Mascagnia macrophylla Rusby

DESCRIÇÃO

Trepadeiras; lâminas foliares geralmente ciliadas no ápice, nervuras terciárias escalariformes, pecíolo 2-glanduloso; tirsos, cincino
1-floro com somente 1 bractéola 1-glandulosa; pétala posterior fimbriada; estiletes lirados, ápice uncinado; mericarpos com alas
laterais mais desenvolvidas que a ala posterior, 2 alas laterais, livres.

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 Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.A. Krukoff, s.n., US, 9476.2753280, Acre
P. Acevedo-Rodríguez, 15053, U, U.1368256,  (NL-U1368256), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Adelphia macrophylla (Rusby) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Aenigmatanthera W.R.Anderson
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aenigmatanthera, Aenigmatanthera doniana, Aenigmatanthera lasiandra.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Aenigmatanthera in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB101435.

DESCRIÇÃO

Arbustos escandentes; ramos glabrescentes; estípulas epipeciolares, triangulares, diminutas. Folhas opostas; pecíolos 0-2-
glandulosos próximo ao ápice; lâmina foliar 0-multi-glandulosa na margem. Umbelas, corimbos ou tirsos, axilares; pedúnculos
curtos; brácteas e bractéolas eglandulosas, triangulares, patentes; pedicelos mais longos que os pedúnculos. Sépalas recurvas
no ápice na antese. Pétalas amarelas, glabras, margem erosa. Estames 10, todos férteis; filetes seríceos; anteras seríceas a
glabrescentes. Ovário seríceo; estiletes retos, eretos, divergentes distalmente; estigmas terminais ou laterais. Frutos secos,
esquizocárpicos, separando-se em 3 mericarpos alados; alas laterais mais desenvolvidas que a dorsal, em forma de borboleta,
cartácea, margem denteada; núcleo seminífero liso ou rugoso.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Tocantins)
Nordeste (Ceará, Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Piauí)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Aenigmatanthera do Brasil
1. Lâminas foliares 3–9 x 1–4 cm, esparsamente serícea a glabrescente; umbelas ou corimbos, 2–8-flores; filetes esparsamente
seríceos a glabrescentes; anteras 1–1,5 mm compr., retas na antese, abaxialmente seríceas proximalmente.. Aenigmatanthera
doniana
1. Lâminas foliares 9–21 x 4–11 cm, glabrescentes; tirsos, 6–14-flores; filetes densamente seríceos; anteras 1,5–2 mm compr.,
recurvas na antese, completamente seríceas.. Aenigmatanthera lasiandra
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Aenigmatanthera doniana (Griseb.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Mascagnia doniana Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: indumento serícea(s) à glabrescente(s); lâmina(s) tamanho cm 3 à 9 por 1 à 4. Inflorescência: tipo umbela(s) ou
corimbo. Flor: androceu antera(s) postura reta(s) na(s) antese; androceu filete(s) indumento glabrescente(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará, Maranhão)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Froes, 11596, NY,  (NY02481769), Maranhão
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Aenigmatanthera lasiandra (A.Juss.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea lasiandra A.Juss.
homotípico Mascagnia lasiandra (A.Juss.) Nied.
heterotípico Hiraea nitens S.Moore
heterotípico Mascagnia nitens (S.Moore) Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: indumento glabra(s); lâmina(s) tamanho cm 9 à 21 por 4 à 11. Inflorescência: tipo tirso(s). Flor: androceu antera(s)
postura recurvada(s) na(s) antese; androceu filete(s) indumento seríceo(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Coradin, 7212, SP,  (SP013956), Pará
T. Cavalcanti, 878, CEN, 14285,  (CEN00014285), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Aenigmatanthera lasiandra (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 2: Aenigmatanthera lasiandra (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 3: Aenigmatanthera lasiandra (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Aenigmatanthera lasiandra (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 5: Aenigmatanthera lasiandra (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Alicia W.R.Anderson
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Alicia, Alicia anisopetala, Alicia macrodisca.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Alicia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8797.

DESCRIÇÃO

Trepadeiras lenhosas. Estípulas epipeciolares. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; pecíolos 2–4-glanduloso,
glândulas dispostas em 2 colunas; lâminas 2–many glandulosa, glândulas impressas abaxialmente, venação broquidódromas.
Tirsos a panículas, laterais, multifloras; brácteas eglandulosas; pedicelos eretos no botão floral. Sépalas cobrindo as pétalas
no botão floral, revolutas na antese; glândulas restritas às sépalas. Pétalas brancas, róseas ou liláses, espatuladas, densamente
tomentosas ou seríceas na face abaxial; pétala posterior duas vezes maiores ou igualando as laterais em tamanho. Androceu com
10 estames, glabros, anteras monomórficas. Gineceu com 3 estiletes, retos, lateralmente achatados, estigma lateral. Samarídeo
esquizocárpico com alas laterais mais desenvolvidas que a dorsal; alas laterais conadas na base (raramente livres); núcleo
seminífero liso.

COMENTÁRIO

Alicia compreende duas espécies amplamente distribuídas nas florestas Amazônica e Secas Estacionais na América do Sul
(Anderson 2006; Almeida et al 2016). Ambas ocorrem no Brasil, com populações simpátricas nos estados do Mato Grosso e
Rondônia.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (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 Alicia do Brasil
1. Lâminas foliares persistentemente tomentosas abaxialmente (raremente glabrescente quando maduras), tricomas com estipe
desenvolvido, retos e emaranhados; pedicelos mais longos que os pedúnculos; pétala posterior duas vezes mais longa que as
pétalas laterais; mericarpos alados,  tomentosos a glabrescentes na maturidade, alas laterais 2,8–4 (–5) cm diam., ala dorsal dorsal
ca. 0,5 cm larg.. Alicia anisopetala

27

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

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8797
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8797


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

1. Lâminas foliares seríceas a glabrescentes abaxialmente, tricomas sésseis, retos e paralelos; pedicelos mais curtos que os
pedúnculos; pétala posterior igualando as laterais em tamanho; mericarpos alados, seríceos a glabrescentes, alas laterais 4–7,5 cm
diam., ala dorsal ca. 1 cm larg.. Alicia macrodisca

BIBLIOGRAFIA

Almeida, R.F.; Francener, A. & Amorim, A.M.A. 2016. A generic synopsis of Malpighiaceae in the Atlantic Forest. Nordic J.
Bot. 34 doi: 10.1111/njb.01016
 
Anderson, W.R. 2006. Eight segregates from the neotropical genus Mascagnia (Malpighiaceae). Novon 16: 168–204.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Alicia anisopetala (A.Juss.) W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea anisopetala A.Juss.
homotípico Mascagnia anisopetala (A.Juss.) Griseb.
heterotípico Hiraea macrocarpa Chodat
heterotípico Mascagnia nobilis C.V.Morton

DESCRIÇÃO

Folha: face(s) abaxial indumento tomentosa(s) a(s) glabra(s). Flor: pedicelo(s) tamanho maior(es) que pedúnculo(s); pétala(s)
posterior(es) tamanho dobro do tamanho das pétala(s) lateral(ais). Fruto: diâm. (cm) ala(s) lateral(ais) 3 a(s) 4 cm; larg. (cm)
ala(s) dorsal(ais) 0.5 cm.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

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, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bernacci, L.C., 392, SP,  (SP012068), São Paulo
Bernacci, L.C., 1567, SP,  (SP012080), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Alicia anisopetala (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 3: Alicia anisopetala (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 4: Alicia anisopetala (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 5: Alicia anisopetala (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Alicia macrodisca (Triana & Planch.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea macrodisca Triana & Planch.
Mascagnia macrodisca (Triana & Planch.) Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: face(s) abaxial indumento serícea(s) a(s) glabra(s). Flor: pedicelo(s) tamanho menor que pedúnculo(s); pétala(s)
posterior(es) tamanho igual(ais) as pétala(s) lateral(ais). Fruto: diâm. (cm) ala(s) lateral(ais) 3 a(s) 4 cm; larg. (cm) ala(s)
dorsal(ais) 0.5 cm.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

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

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Alves, 2382, NY, 867730,  (NY00867730), Acre
S.R. Lowrie, 388, RB, 235391, ,  (RB00214033), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Alicia macrodisca (Triana & Planch.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia W.R.Anderson
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Amorimia, Amorimia amazonica, Amorimia andersonii, Amorimia candidae,
Amorimia coriacea, Amorimia exotropica, Amorimia maritima, Amorimia pellegrinii, Amorimia pubiflora, Amorimia rigida,
Amorimia septentrionalis, Amorimia tumida, Amorimia velutina.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Amorimia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8799.

DESCRIÇÃO

Trepadeiras lenhosas ou arbustos escandentes. Estípulas interpeciolares. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; pecíolos
eglandulosos ou 2–glandulosos no ápice; lâminas inteiras, eglandulosas ou 2–multi–glandulosas próxima as margens. Tirsos
ou panículas, axilares ou terminais, multi–flora; brácteas e bractéolas 2–4–glandulosas. Sépalas pubescentes ou glabras na face
adaxial, as laterais 2–glandulosas na base, a anterior eglandulosa. Pétalas amarelas tornando-se alaranjadas ou avermelhadas
na pós-antese, tomentosas a velutinas em ambas as faces. Estames férteis 10; filetes glabros ou pubescentes no ápice, conados
na base; anteras iguais, conectivos glabros ou pubescentes, tecas glabras ou pubescentes no ápice e na base. Ovários 3, com
primórdios das alas dorsal e laterais já desenvolvidos, pubescentes; estiletes posteriores geralmente mais longos do que o anterior,
paralelos ou divergentes, ápice truncado ou uncinado; estigma lateral. Samarídeos esquizocárpicos com alas laterais mais
desenvolvidas que a dorsal, frequentemente esparsamente tomentosos ou velutinos; ala dorsal trapezoidal ou arredondada; alas
laterais flabeliformes; núcleo seminífero liso, aréola estreito ou largo-elíptica.

COMENTÁRIO

Amorimia compreende 15 espécies distribuídas em florestas estacionais ou ombrófilas na América do Sul (Anderson 2006;
Almeida et al. 2016).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

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 de Igapó, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional
Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, 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)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave paras as espécies de Amorimia do Brasil (modificado de Almeida 2018)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

1. Sépalas abaxialmente glabras; pétalas obovadas a espatuladas, base cuneada, unguículos planos; estiletes com ápice
uncinado.. 2
1. Sépalas abaxialmente pubescentes; pétalas elípticas, base truncada a hastada, unguículos canaliculados; estiletes truncados,
acuminados a arredondados.. 5
2. Anteras pubescentes; Leste do Brasil.. 3
2. Anteras glabras; Bacia Amazônica.. Amorimia amazonica
3. Lâminas foliares eglandulosas na base; tirsos com até 8 flores; pedicelos engrossados nos frutos; filetes completamente
pubescentes; estiletes pubescentes próximo ao ápice; mericarpos verde metálicos a ocre; floresta atlântica no Estado do Rio de
Janeiro.. Amorimia tumida
3. Lâminas foliares 2-glandulosas na base; tirsos com mais de 10 flores; pedicelos não engrossados nos frutos; filetes glabros;
estiletes glabros próximo ao ápice; mericarpos verde claro a ocre; Caatinga, Cerrado ou Pantanal.. 4
4. Ramos velutinos, sem lenticelas; lâminas foliares com base cordada ou subcordada, velutinas; pétalas adaxialmente glabras;
cerrado nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.. Amorimia pubiflora
4. Ramos tomentosos, lenticelados; lâminas foliares com base cuneada ou arredondada, tomentosas; pétalas adaxialmente
esparsamente seríceo-velutina; Caatinga nos Estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte
e Sergipe.. Amorimia septentrionalis
5. Lâminas foliares lanceoladas, elípticas, a estreitamente elípticas, esparsamente velutinas a glabras quando maduras, 8–16 pares
de nervuras secundárias; brácteas e bractéolas deflexas, bractéolas inseridas abaixo do ápice do pedúnculo; sépalas eretas, ápice
revoluto na antese, elaióforos tornando-se ocre, filetes pubescentes; estiletes com ápice uncinado; mericarpos alados, ala dorsal
depresso-ovada; floresta estacional semidecidual associada a inselbergs no Estado da Bahia.. A. andersonii
5. Lâminas foliares ovadas, elípticas, amplamente elípticas a orbiculares, seríceo-velutinas a glabras quando maduras, 8 pares
ou menos de nervuras secundárias; brácteas e bractéolas paralelas, bractéolas inseridas no ápice do pedúnculo; sépalas adpressas
ao androceu, ápice reto na anthese, elaióforos tornando-se marrons a vermelhos; pétalas adaxialmente proximalmente glabras;
filetes glabros; estiletes com ápice truncado; mericarpos alados, ala dorsal obtrapezoidal ou triangular; caatinga, cerrado e floresta
atlântica.. 6
6. Pétalas tornando-se vermelhas na pós-antese, pétala posterior 2-glandulosa na base do limbo; mericarpos alados, ala dorsal
obtrapezoidal com ângulos arredondados; caatingas no Estado da Bahia.. Amorimia candidae
6. Pétalas tornando-se laranjas na pós-antese, pétala posterior eglandulosa; mericapor alados, ala dorsal triangular ou
obtrapezoidal com 1 projeção no ápice.. 7
7. Lâminas foliares 2-glandulosas próximo a margem ou base; pétala posterior com unguículos até 1 mm compr.; estames opostos
a sépala anterior, sépalas látero-posteriores e pétala posterior mais longos que os opostos as pétalas laterais; floresta estacional
semidecidual nos Estados da Bahia e Minas Gerais.. Amorimia rigida
7. Lâminas foliares 2-glandulosas na basa ou próximo a base; pétala posterior com unguículos mais longos que 1 mm compr.;
estames opostos as pétalas mais longos que os opostos as sépalas..  8
8. Pétala posterior com unguículo mais largo que 0,5 mm larg., pétalas laterais patentes na antese; anteras com ápice,
conectivos e base pubescentes; mericarpos alados, ala dorsal triangular; caatinga nos Estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e
Sergipe.. Amorimia pellegrinii
8. Pétala posterior com unguículo até 0,5 mm larg., pétalas laterais reflexas na antese; anteras com base pubescente; mericarpos
alados, ala dorsal obtrapezoidal; florestas estacionais semideciduais e florestas ombrófilas.. 9
9. Lâminas foliares conduplicadas; pedúnculos mais longos que brácteas na antese; elaióforos tornando-se marrons na pós-antese;
pétalas látero-anteriores divergentes; mericarpos alados, ala dorsal com 1 projeção aciculada no ápice; restingas no Estado do Rio
de Janeiro.. Amorimia coriacea
9. Lâminas foliares planas; pedúnculos mais curtos ou tão longo quanto as brácteas na antese; elaióforos tornando-se vermelhos na
pós-antese.. 10
10. Lâminas foliares buladas; pétalas látero-anteriores sobrepondo-se; mericarpos alados, ala dorsal com 2 projeções aciculadas no
ápice; caatingas e florestas estacionais semideciduais nos Estado da Bahia, Goiás e Minas Gerais.. Amorimia velutina
10. Lâminas foliares não buladas; pétalas látero-anteriores divergentes; mericarpos alados, ala dorsal com 1 projeção aciculada
reduzida no ápice; florestas ombrófilas densas na costa do Brasil.. 11
11. Lâminas foliares ovadas, elípticas a lanceoladas, ápice acuminado; estiletes glabros; mericarpos alados, alas laterais sempre
livres; floresta ombrófila densa nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.. Amorimia exotropica
11. Lâminas foliares elípticas a obovadas, ápice agudoe; estiletes pubescentes na base; mericarpos alados, alas laterais conadas na
base (raramente livres); florestas ombrófilas densas nos Estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro.. Amorimia maritima
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia amazonica (Nied.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Mascagnia amazonica Nied.

DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) elaióforo cor verde à ocre; sépala(s) indumento face(s) adaxial glabra(s) face(s) abaxial tomentosa(s); pétala(s)
forma base cuneada(s); antera(s) conectivo(s) indumento glabro(s); estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Woody vines to scandent shrubs; branches striated, sparsely lenticelate, lenticels blackish, sparsely sericeous-velutine to
glabrescent at age; stipules 0.8–1.1 × 0.3–0.5 mm long, narrowly triangular, sericeous-velutine, interpetiolar on branches,
epipetiolar on inflorescences, persistent to deciduous. Leaves opposite, reduced in inflorescences; petioles 0.4–1.5 mm long,
canaliculate, sparsely sericeous-velutine to glabrescent at age, eglandular to 1 pair of glands at apex; leaf blades 5–11.3 × 2.2–
6.5 cm, plane, not bullate, narrow-elliptic, elliptic to wide-elliptic, base cuneate, margin plane, apex short to long acuminate,
both sides sparsely sericeous-velutine at young and glabrescent at age, eglandular to 2-pairs of glands abaxially, 0.3–0.4 mm
diam., near base or up to 3–4 mm of margins; midvein adaxially impressed, abaxially prominent, secondary veins 6–7 pairs,
arching 50°, subopposite to alternate, adaxially impressed, abaxially prominent, reticulum conspicuous on both sides. Thyrses
(pseudoracemes) or panicles, axillary to terminal; main axis 6–10 cm long, flattened, irregularly longitudinally costate, sericeous-
velutine; cincinni 24–26, 1-flowered, spirally-alternate; reduced leaves widely elliptic, apex mucronate; bracts 3–3.5 × 1–1.2 mm,
lanceolate, plane, petiolated, parallel to the peduncle, 1 pair of marginal glands at base, both sides sericeous-velutine; peduncle
2–3.5 × 0.5–0.6 mm, cylindrical, sericeous-velutine; bracteoles 2.5–3.5 × 0.4–0.6 mm, lanceolate, conduplicate, sessile, inserted
right below the apex of peduncles, opposite, parallel to the pedicel, eglandular to 2-glandular at margins, both sides sericeous-
velutine. Flowers 0.8–1.7 mm diam. at anthesis; floral buds 0.45–0.6 × 0.35–0.4 mm at anthesis; pedicels 5–6 × 0.5–0.6 mm,
cylindrical, sericeous-velutine. Sepals 2.5–3 × 1–1.5 mm, triangular, not appressed to the androecium, apex acute, revolute at
anthesis, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine; glands yellow turning ocher at age, 1.5–1.6 × 1–1.1 mm. Petals yellow
turning orange on claws at age, margin sinuate, anterior-lateral petals not overlapping; lateral petals patent at anthesis, limb 6.5–7
× 4.5–5 mm, wide elliptic to obovate, base cuneate, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine; claws 1.5–1.6 × 0.5–0.6 mm,
plane, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine; posterior petal erect and slightly curved at anthesis, limb 5–5.1 × 4–4.1
mm, obovate, base cuneate, 1-pair of reddish glands at base, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine; claw 2–2.1 × 1–1.1
mm, plane, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine. Stamens 10, those opposite petals longer than those opposite sepals;
filaments 2–2.5 × 0.34–0.35 mm, connate ca. 0.2 mm long at base, glabrous; anthers monomorphic, straight, with a glandular
connective, 0.9–1.1 × 0.5–0.6 mm, reflexed at anthesis, glabrous. Ovary 2.4–2.5 × 1.4–1.5 mm, each carpel with primordial dorsal
and lateral wings, sericeous-velutine; styles 3, cylindrical at base, laterally flattened at apex, parallel at base, divergent at middle,
apex apiculate, sericeous-velutine at base, glabrous at middle and apex, anterior style 1.4–1.45 mm long, posterior styles 1.55–
1.6 mm long; stigma lateral, crateriform. Samaras green to yellowish in vivo; dorsal wing reduced to a crest or 6–6.1 × 2–2.1 cm,
depressed obovate, margin entire to irregularly dentate, plane, both sides sericeous-velutine; lateral wings 2.5–2.6 × 1.5–1.6 cm,
flabelliform, margin erose, sinuate, upper angle 70°, lower angle 80° from the nut, both sides sericeous-velutine; nut 6–8 × 3–
4mm, narrowly ovoid, sericeous-velutine; areole 5.5–5.6 × 2–2.1 mm, narrowly triangular to triangular. Seeds 4.5–6 × 2–3.5 mm,
testa smooth; embryo narrowly-ovoid to ovoid, cotyledons folded.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 9637, NY, 867830,  (NY00867830), Acre
P. Acevedo-Rdgz, 14780, RB, 486682,  (RB00571469)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Amorimia amazonica (Nied.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia andersonii R.F.Almeida
DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) elaióforo cor verde à ocre; sépala(s) indumento face(s) adaxial glabra(s) face(s) abaxial tomentosa(s); pétala(s)
forma base cuneada(s); antera(s) conectivo(s) indumento glabro(s); estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Woody vines to scandent shrubs; branches smooth, sparsely lenticelate, lenticels inconspicuous, sparsely velutine to glabrous at
age; stipules 0.4–0.6 mm long, triangular, glabrous, interpetiolar on branches, epipetiolar on inflorescences, deciduous. Leaves
subopposite, not reduced in inflorescences; petioles 6.5–8 mm long, canaliculate, sparsely sericeous-velutine to glabrous at age,
eglandular at apex; leaf blades 5.15–11.5 × 1.6–4.3 cm, plane, not bullate, lanceolate to elliptic to narrow-elliptic, base cuneate
to attenuate, margin revolute, apex acute, adaxially glabrous, abaxially sparsely velutine to glabrous, 1 pair of glands, 0.6–0.7
mm diam., near base or up to 0.8–0.9 mm of margins; midvein adaxially impress, abaxially prominent, 10–16 pairs of secondary
veins, arching 60–64°, subopposite to alternate, adaxially impress, abaxially prominent, reticulum adaxially impressed and
inconspicuous, abaxially prominent and conspicuous. Thyrses (pseudoracemes), axillary; main axis 9.4–15.2 cm long, cylindrical,
smooth, velutine; cincinni 20–40, 1-flowered, proximally spirally alternate, distally decussate; reduced leaves absent; bracts 3.5–
5 × 1–1.2 mm, lanceolate, plane, subsessile, deflexed to the peduncle, 1 pair of marginal glands near base, both sides minute
velutine; peduncle 5–8 × 1–1.3 mm, cylindrical, velutine; bracteoles 1.5–2.5 × 1.0–1.2 mm, elliptic, concave, sessile, inserted 0.5–
2 mm below the apex of peduncles, opposite to subopposite, reflexed to the peduncle, 1–2 glands near base, both sides velutine.
Flowers 13–14 mm diam. at anthesis; floral buds 5–6 × 4–5 mm at anthesis; pedicels 6–7.5 × 1.5–1.7 mm, cylindrical, velutine.
Sepals 0.5–1 × 0.5 mm, narrowly oblong, not appressed to the androecium, apex acute, obtuse to rounded, revolute at anthesis,
both sides sericeous-velutine; glands yellow turning ocher at age, 1–1.2 × 0.3–0.5 mm. Petals bright yellow, not turning darker at
age, margin sinuate, anterior-lateral petals overlapping; lateral petals patent at anthesis, limb 2.4–3.4 × 1–1.2 mm, wide elliptic,
base truncate, adaxially entirely velutine, abaxially sericeous-velutine; claws 0.5–0.8 × 0.2–0.3 mm, plane, adaxially velutine,
abaxially sericeous-velutine; posterior petal erect at anthesis, limb 1.4–1.5 × 1.2–1.3 mm, wide elliptic, base cuneate, eglandular,
adaxially velutine, abaxially sericeous-velutine; claw 1–1.2 × 0.3–0.4 mm, plane, adaxially velutine, abaxially sericeous-velutine.
Stamens 10, those opposite petals shorter than those opposite sepals, except for the one opposite to the anterior sepal which is
shorter than others; filaments 1–1.6 × 0.4–0.6 mm, connate 0.4–0.5 mm long at base, sericeous at apex; anthers heteromorphic,
recurved, with a glandular connective, 0.8–1 × 0.4–0.6 mm, reflexed at anthesis, base, connective and apex pubescent. Ovary 1–
1.1 × 0.9–1 mm, each carpel with primordial lateral and dorsal wings, sericeous-velutine; styles 3, cylindrical at base, flattened
and curved at apex, parallel at base, divergent at middle, apex truncate with uncinated angle, sericeous-velutine at base, glabrous
at middle and apex, anterior style 1.2–1.4 mm long, posterior styles 1.4–1.6 mm long; stigma lateral, discoid. Samaras (immature)
green in vivo; dorsal wing ca. 6.3 × 1.5 mm, depressed ovate, margin entire, plane, velutine on both sides; lateral wings 8–7.2 ×
4–17.9 mm, flabelliform, margin entire, sinuate, upper angle 58°, lower angle 63° from the nut, both sides velutine to glabrous;
nut ca. 1.3 × 0.7 mm, ellipsoid, velutine; areole ca. 1 × 0.5 mm. Seeds not seen.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Rupícola, 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
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.C. Marinho, 654, CEPEC, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Amorimia andersonii R.F.Almeida
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia candidae R.F.Almeida
DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) elaióforo cor verde à ocre; sépala(s) indumento face(s) adaxial glabra(s) face(s) abaxial tomentosa(s); pétala(s)
forma base cuneada(s); antera(s) conectivo(s) indumento glabro(s); estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Woody vines to scandent shrubs; branches striated, sparsely lenticelate, lenticels brown, sparsely sericeous-velutine to glabrous
at age; stipules 0.4–0.5 mm long, triangular, glabrous, interpetiolar on branches, epipetiolar on inflorescences, persistent to
deciduous. Leaves opposite, reduced in inflorescences; petioles 2–5 mm long, canaliculated, sparsely sericeous-velutine to
glabrous, eglandular at apex; leaf blades 3–7.7 × 1.8–4.4 cm, conduplicate, not bullate, ovate, widely elliptic to orbicular
(frequently when associated to the inflorescence), base cordate to rounded, margin revolute, apex mucronate, rounded to retuse,
both sides glabrous, 1–2 pairs of glands near base or up to 3 mm of margins on the distal half, 0.4–0.5 mm diam.; midvein
adaxially impressed, abaxially prominent, 5–7 pairs of secondary veins, adaxially impressed, abaxially reddish, prominent,
arching 22–24°, subopposite to alternate, reticulum prominent on both sides. Thyrses (pseudoracemes) or panicles, axillary; main
axis 5–24 cm long, cylindrical, striated, sericeous–velutine; cincinni 28–32, 1-flowered, decussate; reduced leaves orbicular, apex
rounded to mucronate; bracts 3.5–4 × 1.5–2 mm, ovate to elliptic (sometimes leaf-like), plane, sessile, parallel to the peduncle,
1 pair of glands at base, both sides sericeous-velutine; peduncle 1–1.5 × 0.9–1 mm, cylindrical, sericeous-velutine; bracteoles
1.5–2 × 1.4–1.5 mm, elliptic, concave, inserted at the apex of peduncles, opposite, parallel to the pedicel, eglandular, both sides
sericeous-velutine. Flowers 9–11 mm diam. at anthesis; floral buds 3.5–4.5 × 3.5–4 mm at anthesis; pedicels 3.5–4 × 0.9–1 mm,
cylindrical, sericeous-velutine. Sepals 1.8–2 × 1–1.5 mm, ovate, appressed to the androecium, apex obtuse to rounded, straight at
anthesis, both sides sericeous-velutine; glands yellow turning orange to dark-orange at age, 1.8–2 × 0.7–0.8 mm. Petals golden
yellow turning red at age, margin sinuate, anterior-lateral petals overlapping at anthesis; lateral petals patent at anthesis, limb
4.5–5 × 3–3.5 mm, elliptic to obovate, truncate at base, adaxially sericeous-velutine distally, abaxially sericeous-velutine; claws
1.4–1.5 × 0.4–0.5 mm, canaliculate, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine; posterior petal erect at anthesis, limb 4–4.2
× 3.4–3.5 mm, elliptic, truncate at base, 1-pair of red glands at base, adaxially sericeous-velutine distally, abaxially sericeous-
velutine; claw 2.3–2.5 × 0.70–0.75 mm, canaliculated, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine. Stamens 10, those
opposite petals longer than those opposite sepals; filaments 2.25–2.5 × 0.25–0.5 mm, connate 0.9–1 mm long at base, glabrous;
anthers heteromorphic, those opposite sepals elliptic, those opposite petals obovate, straight, with a glandular connective, 1–
1.25 × 0.5–0.6 mm, reflexed at anthesis, base, connective and apex pubescent. Ovary 1.3–1.5 × 1.3–1.5 mm, each carpel with
primordial dorsal and lateral wings, sericeous-velutine; styles 3, cylindrical at base and apex, parallel at base, divergent at middle,
apex truncate with apiculate angle, rarely geniculate, sericeous-velutine at base, glabrous at middle and apex, anterior style 1.1–
1.25 mm long, posterior styles 1.4–1.5 mm long; stigma lateral, discoid. Samaras whitish to reddish in vivo; dorsal wing 6–7 × 3–
3.25 mm, obtrapezoidal with rounded angles, margin entire, sinuate, both sides sericeous-velutine; lateral wings 1.7–2.5 × 1.6–
2 cm, flabellate, margin erose, sinuate, upper angle 20°, lower angle 25° from the nut, both sides sparsely sericeous-velutine; nut
5–5.5 × 2.5–3 mm, ovoid, sericeous-velutine; areole 4.5–5 × 2–2.2 mm, elliptic. Seeds 3.6–4 × 2–2.25 mm, testa rugose; embryo
ovoid, cotyledons folded.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F. Almeida, 594, HUEFS, Bahia, Typus
M.L. Guedes, 24595, ALCB (ALCB017150), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Amorimia candidae R.F.Almeida
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia coriacea (Griseb.) R.F.Almeida
Tem como sinônimo
homotípico Mascagnia coriacea Griseb.

DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) elaióforo cor verde à ocre; sépala(s) indumento face(s) adaxial glabra(s) face(s) abaxial tomentosa(s); pétala(s)
forma base cuneada(s); antera(s) conectivo(s) indumento glabro(s); estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Woody vines to scandent shrubs; branches striated, sparsely lenticelate, lenticels blackish, sparsely sericeous-velutine to glabrous
at age; stipules 0.5–0.6 mm long, triangular, interpetiolar on branches, epipetiolar on inflorescences, persistent to deciduous.
Leaves decussate, reduced in inflorescences; petioles 3–5 mm long, canaliculated, sparsely sericeous-velutine to glabrous at
age, eglandular to 2-glandular at apex; leaf blades 3–9 × 2–4.5 cm, conduplicate, not bullate, elliptic to ovate, base cuneate,
margin plane, apex acute to acuminate, both sides glabrous, eglandular to 1–2 pairs of glands, 0.5–1 mm diam., at base or distally,
up to ca. 3 mm from the margin; midvein adaxially impress, abaxially prominent, secondary veins 5–7 pairs, arching 40–50°,
subopposite to alternate, adaxially impressed, abaxially prominent, reticulum prominent on both sides. Thyrses (pseudoracemes)
or panicles, terminal; main axis 9–19 cm long, cylindrical, smooth, sericeous-velutine; cincinni 25–40, 1–flowered, alternate
to decussate; reduced leaves elliptic, apex acute; bracts 1.9–2.1 × 1.4–1.5 mm, ovate, plane, sessile, parallel to the peduncle, 1
pair of glands at base, both sides sericeous-velutine; peduncle 4–5 × 0.5–0.7 mm, cylindrical, sericeous-velutine; bracteoles 1.7–
2 × 1.5–1.75 mm, wide-elliptic, concave, inserted at the apex of the peduncle, parallel to pedicel, 1–2 pairs of glands at base,
both sides sericeous-velutine. Flowers 9–12 mm diam. at anthesis; floral buds 3–4 × 3.5–4.5 mm at anthesis; pedicels 4.5–5.5
× 0.4–0.5 mm, cylindrical, sericeous-velutine. Sepals 1.3–1.5 × 1–1.1 mm, ovate, appressed to the androecium, apex obtuse to
rounded, straight to revolute at anthesis, both sides sericeous-velutine; glands yellow turning orange to reddish at age, 1.5–2 ×
0.75–1 mm. Petals yellow turning orange to red at age, margin sinuate, anterior-lateral petals not overlapping at anthesis; lateral
petals reflexed at anthesis, limb 2.5–4 × 1.5–2 mm, elliptic, base hastate, adaxially sericeous-velutine distally, abaxially sericeous-
velutine; claws 0.67–0.75 × 0.3–0.4 mm, plane, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine; posterior petal erect at anthesis,
limb 1.5–1.7 × 1.4–1.5 mm, elliptic, base hastate, eglandular, adaxially sericeous-velutine distally, abaxially sericeous-velutine;
claw 1.4–1.5 × 0.4–0.5 mm, plane, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine. Stamens 10, those opposite petals shorter
than those opposite sepals; filaments 1–1.25 × 0.3–0.4 mm, connate 0.15–0.2 mm long at base, glabrous; anthers heteromorphic,
those opposite sepals shorter, those opposite petals longer, straight, with a glandular connective, 1–1.25 × 0.5–0.75 mm, reflexed
in anthesis, base pubescent, connective and apex glabrous. Ovary 1–1.25 × 1–1.25 mm, each carpel with primordial dorsal and
lateral wings, sericeous-velutine; styles 3, cylindrical at base and apex, parallel at base, divergent at middle, apex truncate with
obtuse angle, glabrous at base, middle and apex, anterior style 1–1.25 mm long, curved, posterior styles 1.3–1.5 mm long; stigma
lateral, crateriform. Samaras green to ocher in vivo; dorsal wing 7.5–8 × 2.5–3.5 mm, depressed ovate with 1 triangular projection
at apex, margin entire, sinuate, both sides sericeous-velutine; lateral wings 1.7–2 × 1–1.3 cm, flabellate, margin erose, sinuate,
upper angle 50–55°, lower angle 60–65° from the nut, both sides sericeous-velutine; nut 5.2–5.8 × 2.5–3 mm, orbicular, sericeous-
velutine; areole 6–6.5 × 4.5–5 mm, ellipsoid to orbicular. Seeds 4.5–5 × 3.9–4 mm, testa smooth; embryo ovoid, cotyledons
folded.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F. Almeida, 615, HUEFS, Rio de Janeiro
P.R. Farag, 309, HUEFS (HUEFS211079), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Amorimia coriacea (Griseb.) R.F.Almeida
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia exotropica (Griseb.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Mascagnia exotropica Griseb.

DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) elaióforo cor verde à ocre; sépala(s) indumento face(s) adaxial glabra(s) face(s) abaxial tomentosa(s); pétala(s)
forma base cuneada(s); antera(s) conectivo(s) indumento glabro(s); estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Woody vines to scandent shrubs; branches striated, sparsely lenticelate, lenticels whitish, sparsely sericeous-velutine to glabrous
at age; stipules 0.7–1.2 mm long, triangular, interpetiolar on branches, epipetiolar on inflorescences, persistent to deciduous.
Leaves opposite, reduced in inflorescences; petioles 8–15 mm long, canaliculated, sparsely sericeous-velutine to glabrous at
age, eglandular; leaf blades 5–11.5 × 2–7 cm, plane,  not bullate, elliptic to ovate, base rounded to obtuse, margin plane, apex
acuminate, both sides glabrous, 1 pair of glands at base, 0.25–0.5 mm diam., 1–3 pairs of glands up to 1.5–4.0 mm of margins;
midvein adaxially impressed, abaxially prominent, 11 pairs of secondary veins, arching 15°, subopposite to alternate, adaxially
impressed, abaxially prominent, reticulum prominent on both sides. Thyrses (pseudoracemes) or panicles, axillary; main axis
6–18 cm long, flattened, irregularly longitudinally costate, sericeous-velutine; cincinni 26–42, 1-flowered, spirally alternate
to decussate; reduced leaves elliptic, apex acute; bracts 3–3.5 × 1–1.5 mm, ovate to lanceolate, plane, petiolate, parallel to the
peduncle, 1–3 pairs of marginal glands, both sides sericeous-velutine; peduncle 2.5–4 × 0.4–0.5 mm, cylindrical, sericeous-
velutine; bracteoles 2–3 × 0.5–1 mm, elliptic to lanceolate, concave, opposite, inserted bellow the apex of peduncles, spreading
to the pedicel, eglandular to 1 pair of marginal glands, both sides sericeous-velutine. Flowers 1.2–1.3 mm diam. at anthesis;
floral buds 3.5–4 × 3–3.5 mm at anthesis; pedicels 3.5–7.5 × 0.5–0.6 mm, cylindrical, sericeous-velutine. Sepals 1–1.5 × 0.5–
0.75 mm, ovate, appressed to the androecium, apex obtuse to rounded, straight to revolute at anthesis, adaxially sericeous-
velutine, abaxially velutine; glands yellow turning orange or red, 2–2.5 × 1–1.2 mm. Petals yellow turning orange, margin sinuate,
anterior-lateral petals not overlapping; lateral petals patent at anthesis, limb 3.5–4.5 × 2–2.5 mm, elliptic, base truncate, adaxially
sericeous-velutine distally, abaxially sericeous-velutine; claws 1.4–1.5 × 0.45–0.5 mm, plane, adaxially glabrous, abaxially
velutine; posterior petal erect at anthesis, limb 3.5–4 × 2.5–3 mm, elliptic, base truncate, eglandular, adaxially sericeous-velutine
distally, abaxially sericeous-velutine; claw 1.9–2 × 0.5–0.6 mm, plane, adaxially glabrous, abaxially velutine. Stamens 10, those
opposite petals shorter than those opposite sepals; filaments 1.1–2.5 × 0.25 mm, connate ca. 0.5 mm long at base, glabrous;
anthers monomorphic, straight, with a glandular connective, 0.75–1 × 0.48–0.5 mm, reflexed in anthesis, base, connective
and apex pubescent. Ovary 1–1.4 × 1–1.4 mm, each carpel with primordial dorsal and lateral wings, sericeous-velutine; styles
3, cylindrical at base and apex, parallel at base, divergent at middle, apex rounded, base sericeous-velutine, middle and apex
glabrous, anterior style 1.25–1.3 mm long, posterior styles 1.45–1.5 mm long; stigma lateral, crateriform. Samaras green to ocher
in vivo; dorsal wing 8–10 × 4.5–5 mm, trapezoidal with right angles and a subulate projection at apex, margin entire, sinuate, both
sides sericeous-velutine; lateral wings 1.8–2 × 1.3–1.5 cm, flabelliform, margin entire, sinuate, upper angle 35°, lower angle 55°
from the nut, both sides sericeous-velutine; nut 7.5–8 × 3.5–3.8mm, ovoid, sericeous-velutine; areole 7.5–8 × 3.3–3.5 mm, ovate.
Seeds 6–6.5 × 3.8–4 mm, testa smooth; embryo ovoid, cotyledons folded.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

43

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



Angiospermas Malpighiaceae Juss.

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F. Almeida, 549, RB, 594489, ,  (RB00841566), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Amorimia exotropica (Griseb.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia maritima (A.Juss.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea maritima A.Juss.

DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) elaióforo cor verde à ocre; sépala(s) indumento face(s) adaxial glabra(s) face(s) abaxial tomentosa(s); pétala(s)
forma base cuneada(s); antera(s) conectivo(s) indumento glabro(s); estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Woody vines to scandent shrubs; branches striated, sparsely lenticelate, lenticels whitish, sparsely sericeous-velutine to glabrous
age; stipules 0.5–0.6 mm long, triangular, interpetiolar on branches, epipetiolar on inflorescences, glabrous, persistent to
deciduous. Leaves opposite to subopposite, reduced in inflorescences; petioles 7–17 mm long, canaliculate, sparsely sericeous-
velutine to glabrous at age, eglandular to biglandular at apex; leaf blades 7–17.7 × 2.7–8.7 cm, plane, not bullate, elliptic to ovate,
base cuneate, margin plane, apex acute to acuminate, both sides glabrous, 1–2 pairs of glands, 0.5–2 mm diam., near base or up
to 4 mm of margins; midvein adaxially impressed, abaxially prominent, 6–8 pairs of secondary veins, arching 40°, subopposite
to alternate, adaxially impressed, abaxially prominent, reticulum prominent on both sides. Thyrses (pseudoracemes) or panicles,
axillary; main axis 5–22.5 cm long, flattened, slightly costate, sericeous-velutine; cincinni 15–30, 1-flowered, alternate; reduced
leaves elliptic, apex acute; bracts 2.5–3 × 1–2 mm, ovate to lanceolate, plane, sessile, parallel to the peduncle, 1–2 pairs of basal
glands, both sides sericeous-velutine; peduncle 1.8–2 × 0.5–0.6 mm, cylindrical, sericeous-velutine; bracteoles 1.8–2.2 × 1.25–1.5
mm, elliptic to ovate, concave, inserted at the apex of peduncles, spreading to the pedicel, 1 pair of glands at base or middle, both
sides sericeous-velutine. Flowers 1–1.2 mm diam. at anthesis; floral buds 3.5–4 × 2.8–3 mm at anthesis; pedicels 3–3.5 × 0.5–0.6
mm, cylindrical, sericeous velutine. Sepals 1.25–1.5 × 0.75–1 mm, ovate, appressed to the androecium, apex obtuse to rounded,
straight to revolute at anthesis, both sides sericeous-velutine; glands yellow turning orange to reddish, 1.5–2.5 × 0.75–1 mm.
Petals yellow turning red, margin sinuate, anterior-lateral petals not overlapping; lateral petals patent, limb 3.8–4 × 2–2.25 mm,
elliptic, base truncate, adaxially sericeous-velutine distally, abaxially sericeous velutine; claws 1.25–1.5 × 0.25–0.30 mm, plane,
adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine; posterior petal erect, limb 4–4.3 × 2–2.2 mm, elliptic, base truncate, eglandular,
adaxially sericeous-velutine distally, abaxially sericeous velutine; claw 2–2.2 × 0.5–0.54 mm, plane, adaxially glabrous, abaxially
sericeous-velutine. Stamens 10, those opposite petals longer than those opposite sepals; filaments 1.25–2 × 0.25–0.5 mm, connate
ca. 0.5 mm at base, sericeous at apex; anthers heteromorphic, those opposite petals narrower than those opposite sepals, straight,
with a glandular connective, 0.75–1.25 × 0.5–0.55 mm, reflexed in anthesis, pubescent at base and apex. Ovary 1–1.5 × 1–1.5
mm, each carpel with primordial dorsal and lateral wings, sericeous-velutine; styles 3, cylindrical at base and apex, parallel at
base, divergent at middle, apex truncate with obtuse angle, sericeous-velutine at base, glabrous at middle and apex, anterior style
1.5–2.0 mm long, curved, posterior styles 1.75–2.25 mm long, erect; stigma lateral, discoid. Samaras bright green turning reddish
in vivo; dorsal wing 8–13 × 5–7 mm, trapezoidal with right angles and a subulate projection at apex, margin entire, sinuate, both
sides sericeous-velutine; lateral wings 1.8–3.8 × 1.1–2.5 cm, flabelliform, margin erose,  sinuate, upper angle 40–50°, lower angle
50–60° from the nut, both sides sericeous-velutine; nut 6–8.5 × 3–5 mm, orbicular, sericeous-velutine; areole 6–9.5 × 4–6.5 mm,
ellipsoid to orbicular. Seeds 4.5–5 × 3–3.5 mm, testa rugose; embryo ovoid, cotyledons folded.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 4102, SP,  (SP019859), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Amorimia maritima (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia pellegrinii R.F.Almeida
DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) elaióforo cor amarelo à vermelho; sépala(s) indumento amba(s) face(s) tomentosa(s); pétala(s) forma base
truncada(s); antera(s) conectivo(s) indumento pubescente(s); estilete(s) ápice(s) forma truncado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Woody vines to scandent shrubs; branches striated, sparsely lenticelate, lenticels brown, sparsely sericeous-velutine to glabrous
at age; stipules 0.5–1 mm long, triangular, interpetiolar on branches, epipetiolar on inflorescences, persistent to deciduous.
Leaves decussate, reduced in inflorescences; petioles 5–6 mm long, canaliculated, sparsely sericeous-velutine to glabrous at age,
eglandular at apex; leaf blades 6–11.3 × 3–6 cm, plane, bullate, elliptic, wide-elliptic to ovate, base cordate to rounded, margin
plane, apex acute to acuminate, both sides glabrous, eglandular to 1–2 pairs of glands, 0.4–0.5 mm diam., up to 3.5–8 mm from
the margins; midvein adaxially impressed, abaxially prominent, 4–6 pairs of secondary veins, arching 45–50°, subopposite to
alternate, adaxially impressed, abaxially prominent, reticulum prominent on both sides. Thyrses (pseudoracemes) or panicles,
axillary; main axis 10–28 cm long, cylindrical, striated, sericeous-velutine; cincinni 26–56, 1–flowered, decussate; reduced leaves
elliptic, apex acute; bracts 3–3.5 × 2–2.25 mm, ovate, plane, sessile, parallel to the peduncle, eglandular to 1–3 pairs of glands at
base to middle, both sides sericeous-velutine; peduncle 2.5–3 × 0.5–0.6 mm, cylindrical,  sericeous-velutine; bracteoles 2.5–2.6
× 1.5–1.7 mm, elliptic, concave, sessile, inserted right below the apex of the peduncles, opposite, parallel to pedicel, eglandular
to 1 pair of basal glands, both sides sericeous-velutine. Flowers 8–10 mm diam. at anthesis; floral buds 3–3.5 × 2.5–3 mm at
anthesis; pedicels 3.8–4 × 0.5–0.6 mm, cylindrical, sericeous-velutine. Sepals 1.5–2.25 × 1–1.25 mm, triangular, appressed to the
androecium, apex obtuse to rounded, straight at anthesis, both sides sericeous-velutine; glands yellow turning orange to ocher at
age, 1.65–1.75 × 0.8–1 mm. Petals yellow turning light orange at age, margin sinuate, anterior-lateral petals not overlapping at
anthesis; lateral petals patent at anthesis, limb 3–4 × 2–2.5 mm, elliptic to obovate, base truncate, adaxially sericeous-velutine
distally, abaxially sericeous-velutine; claws 0.75–1 × 0.4–0.5 mm, plane, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine;
posterior petal erect at anthesis, limb 2.8–3 × 1.8–2 mm, elliptic, base truncate, eglandular, adaxially sericeous-velutine distally,
abaxially sericeous-velutine; claw 1.8–2 × 0.62–0.75 mm, plane, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine. Stamens
10, those opposite petals longer than those opposite sepals; filaments 1.25–1.5 × 0.3–0.4 mm, connate 0.25–0.3 mm long at
base, glabrous; anthers heteromorphic, straight, with a glandular connective, 0.8–1 × 0.4–0.6 mm, reflexed at anthesis, base,
connectives and apex pubescent. Ovary 1.4–1.5 × 1.4–1.5 mm, each carpel with primordial lateral and dorsal wings, sericeous-
velutine; styles 3, cylindrical at base and apex, parallel at base, divergent at middle, apex truncate with rounded angle, sericeous-
velutine at base, glabrous at middle and apex, anterior style 1.4–1.5 mm long, posterior styles 1.6–1.8 mm long; stigma lateral,
crateriform. Samaras green to ocher in vivo; dorsal wing 7–8 × 2.5–3 mm, very shallowly triangular, margin erose, sinuate, both
sides sericeous-velutine; lateral wings 1.2–1.5 × 1.2–1.4 cm, flabelliform, margin erose, sinuate, upper angle 40°, lower angle 60°
from the nut, both sides sericeous-velutine; nut 7–8 × 4.5–5 mm, ovoid, sericeous-velutine; areole 5–6 × 2–3 mm, ovate. Seeds 4–
4.5 × 2–2.5 mm, testa rugose; embryo ovoid, cotyledons folded.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

Grupo Pedra do Cavalo, 8, HUEFS (HUEFS0000762), Bahia, Typus
R.F. Almeida, 614, HUEFS, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Amorimia pellegrinii R.F.Almeida
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia pubiflora (A.Juss.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea pubiflora A.Juss.
homotípico Mascagnia pubiflora (A.Juss.) Griseb.
heterotípico Mascagnia parnahybensis Glaz.

DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) elaióforo cor verde à ocre; sépala(s) indumento face(s) adaxial glabra(s) face(s) abaxial tomentosa(s); pétala(s)
forma base cuneada(s); antera(s) conectivo(s) indumento glabro(s); estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Woody vines to scandent shrubs; branches striated, sparsely lenticelate, lenticels brown, densely velutine to glabrescent at age;
stipules 0.4–0.5 mm long, triangular, glabrous, interpetiolar on branches, epipetiolar on inflorescences, persistent to deciduous.
Leaves opposite to subopposite, reduced in inflorescences; petioles 3–7 mm long, canaliculated, densely velutine to glabrous at
age, eglandular to biglandular at apex; leaf blades 7.5–20.5 × 4–12 cm, plane, not bullate, elliptic to ovate, base cordate, rarely
cuneate, margin revolute, apex acuminate to mucronate, both sides densely velutine to glabrescent at age, eglandular to 1 pair of
glands, 0.3–0.5 mm diam., near base or up to 2.5 mm of margins; midvein adaxially impressed, abaxially prominent, 7–9 pairs
of secondary veins, arching 45–50°, subopposite to alternate, adaxially bullate, abaxially prominent, reticulum prominent on
both sides. Thyrses (pseudoracemes) or panicles; axillary; main axis 12–32 cm long, slightly flattened, striated, densely velutine;
cincinni 50–52, 1-flowered, decussate to alternate; reduced leaves elliptic, apex mucronate; bracts 4.5–5.5 × 1.5–2.5 mm, elliptic
to lanceolate, plane, petiolate, leaf-like, parallel to peduncle, 1 pair of glandes at base to middle, both sides velutine; peduncle 7–
8.5 × 0.7–1.2 mm, cylindrical, velutine; bracteoles 3–3.5 × 1–2 mm, elliptic to lanceolate, plane, petiolate, opposite to subopposite
inserted bellow the apex of peduncles, parallel to the pedicel, 1 pair of basal glands, both sides velutine. Flowers 2–2.8 mm diam.
at anthesis; floral buds 5.5–7 × 4.8–5.3 mm at anthesis; pedicels 8–12 × 1–1.2 mm, cylindrical, velutine. Sepals 3–3.5 × 1.5–
2 mm, widely ovate, not appressed to the androecium, apex acute to obtuse, revolute at anthesis, adaxially glabrous, abaxially
velutine; glands green turning yellow, 1.7–2.5 × 1–1.5mm. Petals yellow, margin sinuate, anterior-lateral petals not overlapping;
lateral petals patent, limb 7–10 × 5.5–7.5 mm, elliptic to spatulate, base cuneate to obtuse; claws 2–2.5 × 0.5–0.55 mm, plane,
adaxially glabrous, abaxially velutine; posterior petal erect, limb 8–8.5 × 3.5–5.5 mm, elliptic, base rounded, eglandular to 1-pair
of glands, adaxially glabrous, abaxially velutine; claw 3.5–3.7 × 1–1.2 mm, plane, adaxially glabrous, abaxially velutine. Stamens
10, those opposite petals longer than those opposite sepals, those opposite the anterior-lateral sepals partially or completely fused
to the adjacent filament; filaments 1.5–2.5 × 0.3–0.5 mm, connate ca. 0.1 mm long at base, filaments opposite to sepals larger
than those opposite to petals shorter, glabrous; anthers monomorphic, straight, with a glandular connective, 1.5–2.5 × 0.3–0.5
mm, erect to reflexed, pubescent at base and apex. Ovary 1.5–2 × 1.5–2 mm, each carpel with primordial dorsal and lateral wings,
velutine; styles 3, cylindrical at base, laterally flattened at apex, parallel at base, divergent at middle, apex uncinated, pubescent
at base, glabrous at middle and apex, anterior style 1.2–1.8 mm long, posterior styles 1.5–2 mm long; stigma lateral, crateriform.
Samaras bright yellow in vivo; dorsal wing 13–14 × 3–4 mm, depressed obovate, margin entire, sinuate, both sides velutine;
lateral wings 1.8–2 × 2.7–3.2 cm, flabelliform, margin erose, sinuate, upper angle 55–60°, lower angle 60° from the nut, both
sides velutine; nut 9–9.5 × 3.5–4 mm, ovoid, velutine; areole 9.4–10 × 3–3.5 mm, narrowly triangular. Seeds 7–8 × 5–5.5 mm,
testa smooth; embryo ovoid, cotyledons folded.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

49

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



Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

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

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 17573, SP,  (SP012038), Goiás
Árbocz, G.F., 656, SP,  (SP012037), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Amorimia pubiflora (A.Juss.) W.R.Anderson

50

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP012038
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP012037
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9401085.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia rigida (A.Juss.) W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea rigida A.Juss.
homotípico Mascagnia rigida (A.Juss.) Griseb.

DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) elaióforo cor verde à ocre; sépala(s) indumento face(s) adaxial glabra(s) face(s) abaxial tomentosa(s); pétala(s)
forma base cuneada(s); antera(s) conectivo(s) indumento glabro(s); estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Woody vines to scandent shrubs; branches striated, sparsely lenticelate, lenticels brown, sparsely sericeous-velutine to glabrous at
age; stipules 0.8–1 mm long, triangular, glabrous, interpetiolar on branches, epipetiolar on inflorescences, persistent to deciduous.
Leaves decussate, reduced in inflorescences; petioles 4–5 mm long, canaliculate, sparsely sericeous-velutine to glabrous at age,
eglandular at apex; leaf blades 7.7–11.5 × 4.2–6 cm, plane, bullate, ovate to elliptic to slightly obovate, base rounded to cuneate,
margin plane, apex acute to acuminate, both sides glabrous, eglandular to 2–pairs of glands, 0.4–0.5 mm diam., near base or
up to 6.5–8.5 mm from margins; midvein adaxially impressed, abaxially prominent, 7–8 pairs of secondary veins, arching 50°,
subopposite to alternate, adaxially impressed, abaxially prominent, reticulum prominent on both sides. Thyrses (pseudoracemes)
or panicles, axillary to terminal; main axis 12–15 cm long, cylindrical, striated, green in vivo, sericeous-velutine; cincinni 26–30,
1–flowered, spirally alternate; reduced leaves elliptic, apex acute; bracts 3.2–3.5 × 2.1–2.5 mm, ovate, plane,  sessile, parallel to
peduncle, 1–3 pairs of marginal glands, at base to middle, both sides sericeous-velutine; peduncle 2.5–3 × 0.9–1 mm, cylindrical,
sericeous-velutine; bracteoles 2–2.5 × 1.25–1.5 mm, elliptic, concave, sessile, inserted at the apex of the peduncles, parallel to
pedicel, eglandular, both sides sericeous-velutine. Flowers 10–12 mm diam. at anthesis; floral buds 4.5–6 × 4.5–5 mm at anthesis;
pedicels 5–6.5 × 0.9–1 mm, cylindrical, sericeous-velutine. Sepals 1.5–2 × 1–1.5 mm, ovate, appressed to the androecium, apex
obtuse to rounded, straight at anthesis, both sides sericeous-velutine; glands yellow turning orange to ocher at age, 2–2.5 × 0.8–
1 mm. Petals yellow turning orange at age, margin sinuate, anterior-lateral petals not overlapping at anthesis; lateral petals patent
at anthesis, limb 3–4 × 2–2.5 mm, elliptic, base truncate to hastate, adaxially sericeous-velutine distally, abaxially sericeous-
velutine; claws 0.9–1.2 × 0.3–0.4 mm, plane, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine; posterior petal erect at anthesis,
limb 3–3.5 × 2.8–3 mm, elliptic, base truncate to hastate, eglandular, adaxially sericeous-velutine distally, abaxially sericeous-
velutine; claw 0.9–1 × 0.4–0.5 mm, plane, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine. Stamens 10, those opposite the
anterior sepal, lateral-posterior sepals and posterior petal longer than those opposite the lateral petals; filaments 1.25–1.5 × 0.25–
0.4 mm, connate 0.4–0.5 mm long at base, glabrous; anthers monomorphic, straight, with a glandular connective, 1–1.25 × 0.4–
0.5 mm, reflexed at anthesis, base, connective and apex pubescent. Ovary 1.1–1.25 × 1.4–1.5 mm, each carpel with primordial
dorsal and lateral wings, sericeous-velutine; styles 3, cylindrical at base and apex, parallel at base, divergent at middle, apex
truncate with rounded angle, sericeous-velutine at base, glabrous at middle and apex, anterior style 0.9–1 mm long, posterior
styles 1.2–1.25 mm long; stigma lateral, crateriform. Samaras green turning pale ocher in vivo; dorsal wing 9–10 × 4.5–5.5 mm,
very shallowly triangular, margin entire, sinuate, both sides sericeous-velutine; lateral wings 1.3–1.5 × 2.5–2.6 cm, flabelliform,
margin erose, sinuate, upper angle 60°, lower angle 75° from the nut, both sides sericeous-velutine; nut 7–8 × 2.5–3 mm, ovoid,
sericeous-velutine; areole 6–6.5 × 2.5–3 mm, elliptic. Seeds 4.7–5 × 3–3.2 mm, testa smooth; embryo ovoid, cotyledons folded.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual
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Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F. Almeida, 561, HUEFS, Minas Gerais
A.F.M. Glaziou, 12493, NYBG, 00998239,  (NY00998239), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Amorimia rigida (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia septentrionalis W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) elaióforo cor verde à ocre; sépala(s) indumento face(s) adaxial glabra(s) face(s) abaxial tomentosa(s); pétala(s)
forma base cuneada(s); antera(s) conectivo(s) indumento glabro(s); estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Woody vines to scandent shrubs; stem striated, densely lenticelate, lenticels whitish, sparsely sericeous-velutine to glabrescent at
age; stipules 0.5–1.5 mm long, narrowly triangular, glabrous, interpetiolar on branches, epipetiolar on inflorescences, persistent
to deciduous. Leaves opposite, reduced in inflorescences; petioles 3–4 mm long, canaliculated, sparsely sericeous-velutine to
glabrous at age, eglandular; leaf blades 5–12 × 2.5–5.5 cm, plane, not bullate, narrow to wide-elliptic to obovate, base cuneate
to rounded, margin plane, apex acute to acuminate to rounded, adaxially sericeous-velutine to glabrescent at age, abaxially
persistently sericeous-velutine, eglandular to 1 pair of glands, 0.3–0.5 mm diam., near base or up to 1.4 mm of margins; midvein
adaxially impressed, abaxially prominent, 4–6 pairs of secondary veins, arching 50°, subopposite to alternate, adaxially impressed,
abaxially prominent, reticulum prominent on both sides. Thyrses (pseudoracemes) to panicles, axillary to terminal; main axis
4–20 cm long, slightly flattened, striated, sericeous-velutine; cincinni 10–50, 1-flowered, decussate to alternate; reduced leaves
elliptic to obovate, apex mucronate; bracts 2–6 × 1–2 mm, lanceolate, plane, sessile, leaf-like, parallel to the peduncle, 1 pair of
glands at base, both sides sericeous-velutine; peduncle 1–4 × 0.4–0.5 mm, cylindrical, sericeous-velutine; bracteoles 1.2–1.8 ×
0.6–1 mm, elliptic, plane with revolute margins, sessile, inserted at the apex or below peduncles, parallel to the pedicel, eglandular
to 1 pair of glands at base, both sides sericeous-velutine. Flowers 0.9–1.1 mm diam. at anthesis; floral buds 4.5–5 × 3–3.5 mm at
anthesis; pedicels 3–4 × 0.4–0.5 mm, cylindrical, sericeous-velutine. Sepals 1.5–2.2 × 1.2–2 mm, triangular, not appressed to the
androecium, apex acute, revolute at anthesis, adaxially glabrous, abaxially sericeous-velutine; glands yellow turning ocher, 6–10
× 2–2.8 mm. Petals yellow turning orange, margin sinuate, anterior-lateral petals not overlapping; lateral petals patent at anthesis,
limb 3.2–6 × 2–2.7 mm, elliptic to spatulate, base cuneate, adaxially sericeous-velutine distally, abaxially sericeous-velutine;
claws 0.5–1.2 × 0.5–0.55 mm, plane, adaxially sericeous-velutine, abaxially sericeous-velutine; posterior petal erect, limb 3.3–
4.2 × 2–2.5 mm, spatulate, base cuneate, eglandular, adaxially sericeous-velutine distally, abaxially sericeous-velutine; claw 0.7–
1.5 × 1–1.2 mm, plane, adaxially sericeous-velutine, abaxially sericeous-velutine. Stamens 10, those opposite petals longer than
those opposite sepals; filaments 1.5–2 × 0.4–0.5 mm, connate 0.15 mm long at base, glabrous; anthers monomorphic, recurved,
with a glandular connective, 0.8–1.5 × 0.5–0.57 mm, erect at anthesis, pubescent at base and apex. Ovary 1.2–1.5 × 1.2–1.5 mm,
each carpel with primordial dorsal and lateral wings, sericeous-velutine; styles 3, cylindrical at base, laterally flattened at apex,
parallel at base, divergent at middle, apex uncinated, sericeous-velutine at base, glabrous at middle and apex, anterior style 1.4–
1.42 mm long, posterior styles 1.5–1.6 mm long; stigma lateral, crateriform. Samaras green to ocher in vivo; dorsal wing 7–15 ×
1.5–5 mm, depressed obovate, margin erose, sinuate, both sides sericeous-velutine; lateral wings 2–3.3 × 0.8–2 cm, flabelliform,
margin dentate, sinuate, upper angle 45°, lower angle 75° from the nut, both sides sericeous-velutine; nut 6.5–7 × 4.5–5 mm,
ovoid to suborbicular, sericeous-velutine; areole 4.5–7 × 4–5 mm, wide-ovate. Seeds 5–5.5 × 4–4.2mm, testa smooth; embryo
ovoid, cotyledons folded.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos
Rochosos
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Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

Carvalho, J.A., 4, SP,  (SP012054), Rio Grande do Norte
Fernandes, A., s.n., SP,  (SP012062), Ceará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Amorimia septentrionalis W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia tumida R.F.Almeida &
A.C.Marques
DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) elaióforo cor verde à ocre; sépala(s) indumento face(s) adaxial glabra(s) face(s) abaxial tomentosa(s); pétala(s)
forma base cuneada(s); antera(s) conectivo(s) indumento glabro(s); estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Woody vines; branches striated, sparsely lenticelate, lenticels brown, sparsely sericeous-velutine to glabrous at age; stipules 0.5–
0.6 mm long, narrowly triangular, sericeous, interpetiolar on branches, epipetiolar on inflorescences, persistent to deciduous.
Leaves opposite, reduced in inflorescences; petioles 4.3–6.6 mm long, canaliculate, sparsely sericeous-velutine to glabrous at
age, eglandular at apex; leaf blades 4–9.5 × 2.1–5.1 cm, plane, not bullate, elliptic, base obtuse, margin slightly revolute in sicco,
apex acuminate, adaxially glabrous, abaxially sparsely sericeous-velutine to glabrescent at age, eglandular; midvein adaxially
impressed, abaxially prominent, 8–9 pairs of secondary veins, arching 48–55°, opposite to subopposite, both sides impressed,
reticulum impressed on both sides. Thyrses (pseudoracemes), axillary; main axis 8.45–9.75 cm long, cylindrical, striated,
sericeous-velutine; cincinni 6–8, 1-flowered, decussate; reduced leaves absent; bracts 1.3–3.3 × 1–1.6 mm, lanceolate, plane,
petiolate, deflexed to the peduncle, 1 pair of marginal glands near base, both sides sericeous-velutine; peduncle 11–20 × 0.7–1
mm, laterally flattened, sericeous-velutine; bracteoles 1.1–1.8 × 0.5–0.6 mm, oblong, concave, sessile, subopposite, inserted 2.5–4
mm below the apex of peduncles, deflexed to the peduncle, eglandular, both sides sericeous-velutine. Flowers diameter unknown;
floral buds (fragments) 5.5–8 × 5–6 mm; pedicels (in fruits) 6–8 × 1–1.5 mm, cylindrical, tumid, sericeous to glabrescent. Sepals
3.5–4 × 2.5–3 mm, narrowly oblong, not appressed to the androecium, apex obtuse to rounded, revolute at anthesis, both sides
sericeous-velutine; glands greenish turning brown at age, 3–3.1 × 1.3–1.5 mm. Petals unknown. Stamens 10, those opposite to
petals longer than those opposite to sepals?; filaments 1.8–2 × 0.5–0.7 mm, connate 1–1.5 mm long at base, both sides entirely
pubescent; anthers unknown. Ovary unknown, probably each carpel with primordial dorsal and lateral wings, probably sericeous-
velutine; styles 3, cylindrical at base and apex, parallel at base and middle, apex apiculate, entirely sericeous-velutine, anterior
style 2–2.1 mm long, posterior styles 2.5–2.8 mm long; stigma lateral, crateriform. Samaras metallic green in vivo and in sicco;
dorsal wing 10–15 × 5–6 mm, depressed ovate, margin entire, sinuate, both sides sericeous-velutine; lateral wings 1.6–2.3 × 1.8–3
cm, flabelliform, margin erose, sinuate, upper angle 15°, lower angle 55° from the nut, both sides sericeous-velutine; nut 5–6 × 5–
6 mm, narrowly ovoid, sericeous-velutine; areole 8.6–10 × 2.6–3.5 mm, narrowly-ovoid. Seeds 6.1–9 × 3.5–6.5 mm, testa rugose
with lateral crests; embryo ovoid, cotyledons folded.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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 (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

M. Nadruz, 2794, RB, 593829,  (RB00839289), Rio de Janeiro, Typus
I.G. Costa, 845, RB,  (RB01399865), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Amorimia tumida R.F.Almeida & A.C.Marques
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amorimia velutina W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Flor: sépala(s) elaióforo cor verde à ocre; sépala(s) indumento face(s) adaxial glabra(s) face(s) abaxial tomentosa(s); pétala(s)
forma base cuneada(s); antera(s) conectivo(s) indumento glabro(s); estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Woody vines to scandent shrubs; branches striated, sparsely lenticelate, lenticels brown, sparsely sericeous-velutine to glabrescent
at age; stipules 0.7–1.5 mm long, triangular, glabrous, interpetiolar on branches, epipetiolar on inflorescences, persistent to
deciduous. Leaves opposite, reduced in inflorescences; petioles 2–4.5 mm long, canaliculate, sericeous-velutine to glabrescent
at age, eglandular; leaf blades 5–10 × 3.5–5 cm, plane, bullate, ovate, elliptic to obovate, base rounded to attenuate, margin
plane, apex acute, both sides sericeous-velutine to glabrous at age, eglandular to 1–pair of glands, 0.4–0.5 mm diam., near
base or distally up to 2–5 mm from margins; midvein adaxially impressed, abaxially prominent, secondary veins 7–8 pairs,
arching 40°, subopposite to alternate, adaxially impressed, abaxially prominent, reticulum prominent on both sides. Thyrses
(pseudoracemes) or panicles, axillary or terminal; main axis 4–20 cm long, cylindrical to slightly flattened, slightly striated, ocher
in vivo, sericeous-velutine; cincinni (10–)30–50, 1–flowered, spirally alternate; reduced leaves wide-elliptic, apex mucronate;
bracts 3–4.5(–6) × 1.5–3 mm, ovate, plane, elliptic to lanceolate, petiolate, leaf-like, parallel to the peduncle, 2 pairs of glands
at base, both sides sericeous-velutine; peduncle 1–4.5 × 0.9–1.1 mm, cylindrical, velutine; bracteoles 2–4 × 1–2 mm, elliptic,
concave, sessile, inserted at the apex of peduncles, parallel to the pedicel, 1 pair of glands at base, both sides sericeous-velutine.
Flowers 9–11 mm diam. at anthesis; floral buds 4–4.2 × 4.2–4.4 mm at anthesis; pedicels 3–5.5 × 0.9–1.1 mm, cylindrical,
sericeous-velutine. Sepals 2.8–3 × 1.5–1.8 mm, ovate, appressed to the androecium, apex obtuse to rounded, straight to revolute
at anthesis, both sides sericeous-velutine; glands yellow turning reddish at age, 2–3.2 × 0.9–1 mm. Petals yellow turning dark
orange, margins sinuate, anterior-lateral petals overlapping at anthesis; lateral petals reflexed at anthesis, limb 3.5–5 × 2.5–3.5
mm, elliptic, base truncate to hastate, adaxially sericeous-velutine distally, abaxially sericeous-velutine; claws 1–1.5 × 0.3–0.4
mm, plane, adaxially sericeous-velutine, abaxially sericeous-velutine; posterior petal erect at anthesis, limb 3–4 × 2.2–3.5 mm,
elliptic, base truncate at base, eglandular, adaxially sericeous-velutine distally, abaxially sericeous-velutine; claw 2–2.7 × 0.5–0.7
mm, plane, adaxially sericeous-velutine, abaxially sericeous-velutine. Stamens 10, those opposite petals longer than those opposite
sepals; filaments 1.5–2.2 × 0.25–0.3 mm, connate 0.4–0.5 mm long at base, glabrous; anthers heteromorphic, straight, with a
glandular connective, 0.5–1 × 0.4–0.5 mm, reflexed in anthesis, pubescent at base, glabrous at connective and apex. Ovary 0.6–
1.5 × 0.8–1 mm, each carpel with primordial dorsal and lateral wings, sericeous-velutine; styles 3, cylindrical at base and apex,
parallel at base, divergent at middle, apex truncate with acuminate angle, sericeous-velutine at base, glabrous at middle and apex,
anterior style 0.6–1.3 mm long, curved, posterior styles 0.9–1.7 mm long, erect; stigma lateral, crateriform. Samaras yellowish in
vivo; dorsal wing 7–9 × 3.5–5 mm, pentagonal with two triangular projections at apex, margin erose, sinuate, both sides sericeous-
velutine; lateral crests between dorsal and lateral wings; lateral wings 10–15 × 9–10 mm, flabelliform, margin erose, sinuate,
upper angle 30°, lower angle 70° from the nut, both sides sericeous-velutine; nut 6–7 × 2.7–3.1 mm, narrowly ovoid, sericeous-
velutine; areole 5.5–6 × 2–3.5 mm, triangular. Seeds 4.2–4.5 × 2.5–3 mm, testa rugose; embryo ovoid, cotyledons folded.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G.J. Shepherd, 4409, UEC, Minas Gerais, Typus
B. Stannard, 5313, K (K001229140), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Amorimia velutina W.R.Anderson

58

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9401092.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Aspicarpa Rich.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aspicarpa, Aspicarpa harleyi, Aspicarpa pulchella, Aspicarpa sericea.

COMO CITAR

Sebastiani, R. 2020. Aspicarpa in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB19388.

DESCRIÇÃO

Hábito arbustivo ou erva rizomatosa. Corimbos umbeliformes com até duas flores ou flores solitárias. Flores contendo quatro
pares de elaióforos das sépalas ou sépalas eglandulosas, pétalas amarelas, androceu contendo três estames e dois estaminódios,
gineceu tricarpelar com um único estilete. Flores cleistógamas ausentes. Samários com ala dorsal reduzida e ala lateral ausente.

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

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

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo de Altitude, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas ovais, face adaxial estrígona e face abaxial serícea, três pares de nervuras proeminentes .. Aspicarpa sericea
1'. Folhas elípticas, densamente velutinas e ou seríceas, dois ou quatro pares de nervuras proeminentes.
2. Folhas com face adaxial densamente velutina e face inferior densamente serícea, quatro pares de nervuras proeminentes; flores
axilares solitárias. Ocorre nos estados da Bahia e Minas Gerais .. Aspicarpa harleyi
2'. Folhas com ambas as faces contendo tricomas seríceos esparsos, dois pares de nervuras proeminentes; flores axilares solitárias
ou em corimbos contendo duas flores. Ocorre nos estados brasileiros de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, além da Bolívia,
Argentina e Paraguai .. Aspicarpa pulchella
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Aspicarpa harleyi W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s); nectário(s) presente(s). Inflorescência: corimbiforme(s) ausente(s). Flor: nectário(s) 8; pétala(s)
amarela; margem(ns) fimbriada(s); estame(s) 3; estaminódio(s) 2; carpelo(s) 3; carpelo(s) livre(s); estilete(s) 1. Fruto: ala(s)
reduzida(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou subarbusto, ramos seríceos, folhas com face superior densamente velutina e face inferior densamente serícea, um
par de glândulas na base da lâmina foliar, cerca de 4 pares de nervuras foliares proeminentes. Flores axilares solitárias. Flores
com cálice eglanduloso ou contendo 4 pares de glândulas, pétalas amarelas desiguais e com margem fimbriada, 3 estames e 2
estaminódios, 3 carpelos livres e um estilente. Fruto com ala dorsal reduzida e alas laterais ausentes.

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 11758, MBM, RB, SP,  (SP000136), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Aspicarpa harleyi W.R.Anderson

Figura 2: Aspicarpa harleyi W.R.Anderson

Figura 3: Aspicarpa harleyi W.R.Anderson

Figura 4: Aspicarpa harleyi W.R.Anderson
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Figura 5: Aspicarpa harleyi W.R.Anderson

Figura 6: Aspicarpa harleyi W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1987. Notes on neotropical Malpighiaceae—II. Contr. Univ. Michigan Herb. 16: 55
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Aspicarpa pulchella (Griseb.) O'Donell &
Lourteig
Tem como sinônimo
homotípico Camarea pulchella Griseb.
homotípico Cryptolappa pulchella (Griseb.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s); nectário(s) presente(s). Inflorescência: corimbiforme(s) ausente(s)/biflora(s). Flor: nectário(s)
8; pétala(s) amarela; margem(ns) fimbriada(s); estame(s) 3; estaminódio(s) 2; carpelo(s) 3; carpelo(s) livre(s); estilete(s) 1.
Fruto: ala(s) ausente(s)/reduzida(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva rizomatosa, ramos seríceos, folhas ovado-lanceoladas ou elípticas, tricomas esparsos seríceos em ambas as faces, um par
de glândulas na base da lâmina foliar nem sempre observáveis, em geral um par de nervuras proeminentes. Flores com cálice
contendo 4 pares de glândulas,  pétalas amarelas desiguais entre si, margem fimbriada, 3 estames e 2 estaminódios, 3 carpelos
livres e 1 estilete. Fruto contendo uma ala dorsal reduzida e alas laterais ausentes.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Floresta Estacional Semidecidual

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Damasceno Jr, G.A., 1673, SP,  (SP012084), Mato Grosso do Sul
V.C. Souza, 7198, SP,  (SP012082), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Aspicarpa pulchella (Griseb.) O'Donell & Lourteig

Figura 2: Aspicarpa pulchella (Griseb.) O'Donell & Lourteig

Figura 3: Aspicarpa pulchella (Griseb.) O'Donell & Lourteig

BIBLIOGRAFIA

O'Donell, C. A., and A. Lourteig. 1943. Malpighiaceae argentinae. Lilloa 9: 283.
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Aspicarpa sericea Griseb.
Tem como sinônimo
heterotípico Cryptolappa robusta (Chodat) Kuntze

DESCRIÇÃO

Folha: formato oval(ais); nectário(s) presente(s). Inflorescência: corimbiforme(s) ausente(s)/biflora(s). Flor: nectário(s)
ausente(s)/8; pétala(s) amarela; margem(ns) fimbriada(s); estame(s) 3; estaminódio(s) 2; carpelo(s) 3; carpelo(s) livre(s);
estilete(s) 1. Fruto: ala(s) ausente(s)/reduzida(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto. ramos seríceos, folhas ovais, face superior estrígona e face inferior serícea, um par de glândulas na base da lâmina,
cerca de 3 pares de nervuras proemientes. Flores solitárias ou em corimbos com 2 flores. Flores contendo cálice eglanduloso ou
com 4 pares de glândulas, pétalas amarelas desiguais, com margem fimbriada, 3 estames e 2 estaminódios, 3 carpelos e 1 estilete.
Frutos contendo uma ala dorsal reduzida e alas laterais ausentes.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 74228, HUEFS, 86184,  (HUEFS0086184), Mato Grosso do Sul

BIBLIOGRAFIA

Grisebach, A. 1879. Symbolae ad floram argentinam. Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24: 68
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Banisteriopsis C.B.Rob. ex Small
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Banisteriopsis, Banisteriopsis acerosa, Banisteriopsis adenopoda,
Banisteriopsis andersonii, Banisteriopsis angustifolia, Banisteriopsis anisandra, Banisteriopsis arborea, Banisteriopsis
argyrophylla, Banisteriopsis basifixa, Banisteriopsis byssacea, Banisteriopsis caapi, Banisteriopsis calcicola, Banisteriopsis
campestris, Banisteriopsis cipoensis, Banisteriopsis confusa, Banisteriopsis gardneriana, Banisteriopsis goiana, Banisteriopsis
harleyi, Banisteriopsis hatschbachii, Banisteriopsis hirsuta, Banisteriopsis irwinii, Banisteriopsis laevifolia, Banisteriopsis
latifolia, Banisteriopsis lyrata, Banisteriopsis magdalenensis, Banisteriopsis malifolia, Banisteriopsis martiniana, Banisteriopsis
megaphylla, Banisteriopsis membranifolia, Banisteriopsis multifoliolata, Banisteriopsis muricata, Banisteriopsis nummifera,
Banisteriopsis oxyclada, Banisteriopsis paraguariensis, Banisteriopsis parviflora, Banisteriopsis parviglandula, Banisteriopsis
prancei, Banisteriopsis pseudojanusia, Banisteriopsis pulcherrima, Banisteriopsis pulchra, Banisteriopsis quadriglandula,
Banisteriopsis salicifolia, Banisteriopsis schizoptera, Banisteriopsis schwannioides, Banisteriopsis scutellata, Banisteriopsis
sellowiana, Banisteriopsis stellaris, Banisteriopsis variabilis, Banisteriopsis vernoniifolia.

COMO CITAR

Francener, A., Almeida, R.F. 2020. Banisteriopsis in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8803.

DESCRIÇÃO

Lianas, arbustos, escandentes ou não, árvores ou arbustos com xilopódio lenhoso. Estípulas interpeciolares, pequenas a
minúsculas, Folhas simples, opostas ou ternadas, raramente alternadas ou 4 em um nó, o pecíolo curto e eglandular ou mais longo
e frequentemente tendo 1-2 pares de glândulas distalmente, a lâmina inteira, carregando 1-vários pares glândulas ao longo da
margem ou abaxialmente na lâmina ou na costa na base, adaxialmente glabras, velutinas ou adpressas-pubescentes a glabras,
abaxialmente glabras, velutinas, tomentosas ou seríceas, com a nervação campdródoma, as nervuras secundárias frequentemente
escalariformes, proeminentes impressas adaxialmente, proeminentes abaxialmente. Inflorescência paniculada ou cimosa, as flores
nascem aos pares ou alternadamente com até 45 flores em cada ramo ou reduzidas a 2 pares com os internós entre os 2 pares
reduzidos para dar o aspecto de uma umbela de 4 flores. Brácteas e bractéolas eglandulares, persistentes ou caducas, pubescentes
ou glabrescentes abaxialmente, glabras adaxialmente. Pedicelos geralmente sésseis, mais raramente com um pedúnculo curto
de 0,5-4,0 (-7,0) mm de comprimento. Flores hermafroditas. Cálice com 5 sépalas, em algumas espécies eglandulares, mas
geralmente as 4 sépalas laterais, cada uma contendo 2 glândulas abaxiais, a sépala anterior geralmente eglandular, persistentes
nos frutos. Pétalas 5, brancas, rosa, amarelo-claro ou amarelo-gema, unguiculadas, o limbo glabro ou abaxialmente seríceo,
cocleado a convexo, com a margem fimbriada ou laciniada, raramente crenulada ou subinteira, às vezes glandular, a pétala
posterior geralmente diferente da 4 pétalas laterais com a unha mais longa e ramo menor, decíduas após a floração. Estames 10,
todos férteis, os filamentos subiguais ou diferenciados, os lóculos glabros ou pilosos, a margem dos sacos polínicos ao longo
da linha de deiscência membranácea, os conectivos amarelos, eglandulares ou glandulares. Gineceu com 3 carpelos, cada um
monospérmico, livre, o óvulo adaxial, pendente, anátropo. Estiletes 3, iguais ou às vezes o estilete anterior diferente dos 2 estiletes
posteriores, raramente apenas o estilete anterior se desenvolve, glabro ou piloso, persistente no fruto. Estigmas terminais, muitas
vezes capitados. Fruto de 3 samarídeos ou mericarpos. Fruto samarídeo, com o núcleo seminífero com pericarpo lenhoso, liso a
rugoso ou com várias projeções laterais, às vezes com um dente na base da margem distal, com uma asa dorsal bem desenvolvida
com a margem superior espessada, raramente reduzida (Gates, 1989).

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

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
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Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra
Firme, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Manguezal,
Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)
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)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave de identificação Banisteriopsis (modificado de Gates, 1982)
 1. Corola amarela
2. Folhas com glândulas sésseis marginais, algumas vezes apenas bem desenvolvidas nas folhas da inflorescência e algumas vezes
reduzidas a extensões ciliadas apicalmente, geralmente com um par de glândulas bem desenvolvidos na lâmina próximo a nervura
principal na base (Complexo B. martiniana)
3. Flores grandes, o limbo das quatro pétalas laterais 8,0-11,0 mm compr. e larg.; conectivos dos estames opostos as sépalas
antero-laterais globosos, 1,4-1,8 mm larg.............B. pulcherrima
3. Flores pequenas, o limbo das quatro pétalas laterais 3,0-6,5 mm compr. e larg.; conectivos dos estames opostos às sépalas
antero-laterais piriformes, 0,9-1,3 mm larg............B. martiniana
2. Folhas com 2-6 pares de glândulas na lâmina foliar abaxialmente, e/ou com 1-2 pares de glândulas no ápice do pecíolo, e
algumas vezes com uma glândula pedunculada na margem de cada um dos lados da nervura principal na base.
4. Cálice eglandular
5. Todas as cinco pétalas fortemente reflexas entre as sépalas; estiletes similares e apicalmente inflexível..........B. parviflora
5. Pétala posterior ereta ou subereta, as quatro pétalas laterais reflexas entre as sépalas; estilete anterior diferente dos posteriores,
ereto ou sigmoide e dirigindo para longe do eixo.
6. Ramos híspidos, com tricomas basais intercalados; pecíolo e lâmina em ambos os lados híspidos a híspido-seríceos............B.
basifixa
6. Ramos tomento-seríceos, todos os tricomas malpiguiáceos; pecíolo e lâmina foliar tomentoso-seríceo abaxialmente, glabro
adaxialmente........B. salicifolia
4. Cálice glandular
7. Flores dispostas em umbelas contendo 4(-6) flores, algumas vezes a umbela subtendida por um par de flores.
8. Brácteas e bractéolas decíduas no botão floral
9. Lâmina foliar abaxialmente adpressa-serícea................B. membranifolia
9. Lâmina foliar abaxialmente tomentosa-velutina................B. adenopoda
8. Brácteas e bractéolas persistentes
10. Folhas glabras ou quase glabras abaxialmente
11. Folhas sésseis; pedicelos 19-22 mm compr...............B. magdalenensis
11.  Folhas com pecíolo 8-18 mm compr.; pedicelo 5-10 mm compr.............B. parviflora
10. Folhas pilosas abaxialmente
12. Lâmina foliar abaxialmente densamente branca ou dourado serícea ou branca tomentosa-serícea.
13. Folhas sésseis ou subsésseis, pecíolo 0-3 (-8) mm compr.; estiletes iguais ou subiguais, eretos ou divergentes.
14. Pedicelos glabros, 19-22 mm compr...........B. magdalenensis
14. Pedicelos branco-seríceos, 9-13 mm compr...........B. laevifolia
13. Folhas pecioladas, pecíolo 6-16(-20) mm compr.; estiletes posteriores mais longos ou mais curtos que o estilete anterior.
15.Estiletes posteriores maiores que o estilete anterior, lirados; pecíolo apicalmente biglandular..........B. lyrata
15. Estiletes posteriores menores que o estilete anterior, retos e paralelos por toda sua extensão; pecíolo eglandular...........B.
salicifolia
12. Lâmina foliar abaxialmente esparsamente serícea, tomentoso-velutínea ou híspido-tomentosa.
16. Pecíolo 10-20 (-35) mm compr.; lâmina foliar elíptica ou ovada, abaxialmente tomentosa-velutínea ou híspido-
tomentosa...........B. basifixa
16. Pecíolo 3-12 mm compr.; lâmina foliar lanceolada, abaxialmente esparsamente adpresso-serícea.
17. Umbelas solitárias dispostas nas axilas das folhas; glândulas do cálice 1,2-2,6 mm compr...........B. pseudojanusia
17. Umbelas dispostas em racemos ou em ramos axilares; glândulas do cálice 0,4-0,6 mm compr..............B. parviglandula
7. Flores dispostas alternativamente ou em pares nos ramos terminais
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18. Glândulas do cálice dispostas nas partes livres das sépalas, não nos receptáculos (Complexo B. nummifera).
19. Todas as folhas ou algumas abaxialmente glabras
20. Pedicelos 5-7 mm compr.; glândulas do cálice 0,6-1,2 mm compr., 0,5-0,7 mm larg.; estiletes finos, apicalmente
inflexos.............B. sellowiana
20. Pedicelos 7-13 mm compr.; glândulas do cálice 1,0-2,0 mm compr., 0,6-1,4 mm larg.; estiletes espessos, divergentes............B.
nummifera
19. Todas as folhas abaxialmente pilosas
21. Estiletes posteriores delgados, menos que 0,2 mm em diâmetro, algumas vezes ausentes, maiores ou menores que o estilete
anterior
22. Estiletes posteriores maiores que o estilete anterior, lirados..............B. lyrata
22. Estiletes posteriores mais curtos que o estilete anterior ou ausentes............B. gardneriana
21. Estiletes iguais ou subiguais, espessos, 0,2-0,4 mm de diâmetro, divergente na base.
23. Lâmina foliar abaxialmente tomentosa.................B. anisandra
23. Lâmina foliar abaxialmente adpresso-serícea brilhosa............B. nummifera
18. Glândulas do cálice dispostas abaixo das partes livres das sépalas, no receptáculo...........B. caduciflora
1. Pétalas róseas ou brancas, algumas vezes se tornando cremes ou amarelo-claras com o tempo
24. Lóculos das anteras glabros
25. Estiletes posteriores reduzidos; estilete anterior grosso, 0.6-0,9 mm em diâmetro...........B. schawannioides
25. Estiletes posteriores tão longo ou mais longo que o estilete anterior; estilete anterior até 0,4 mm em diâmetro
26. Conectivos dos estames opostos as sépalas antero-laterais grandemente alargados e projetando 0,8-1,7 mm além dos lóculos
das anteras
27. Pedicelos pedunculados (articulados), com o pedúnculo 1-4 mm compr. (Complexo B. muricata)
28.  Arbustos não escandentes; lâmina foliar lanceolada, abaxialmente densamente brilhosa branco-serícea; estiletes retos e
levemente divergentes; Goiás........B. goiana
28. Trepadeiras; lâmina foliar ovada a orbicular, abaxialmente esparsamente a densamente serícea ou tomentosa; estiletes
divergentes, os estiletes posteriores lirados na base.
29. Pecíolo 14-25 mm compr.; ramos da inflorescência densamente branco-tomentosos; lâmina foliar adaxialmente velutina a
glabrescente, abaxialmente densamente branco-tomentosa ou serícea; pedicelo 1,2-1,4 mm de diâmetro, 0,8 sem os tricomas;
flores grandes, as quatro pétalas laterais com o limbo 9-13 mm compr..............B. oxyclada
29. Pecíolo 5-16 mm compr.; ramos da inflorescência dourados ou prateados velutinos ou adpresso-pubescente; lâmina foliar
adaxialmente adpresso-pubescente a glabrescente, abaxialmente esparsamente a densamente dourado ou prateado adpresso-
seríceo; pedicelo 0,6-0,8 mm diâmetro, 0,3-0,5 sem os tricomas; flores pequenas, as quatro pétalas laterais com o limbo 4,0-8,5
mm compr...........B. muricata
27. Pedicelos sésseis
30. Pecíolo 2-8 mm compr.; lâmina velutina abaxialmente............B. calcicola
30. Pecíolo 5-16 mm compr.; lâmina adpressa-pubescente abaxialmente............B. muricata
26. Conectivos dos estames opostos as sépalas antero-laterais não grandemente alargados, projetando 0,1-0,4 (-0,7) mm além dos
lóculos das anteras.
31. Unha da pétala posterior mais larga em seu ápice (Complexo B. megaphylla)
32. Folhas elípticas ou amplamente elípticas; inflorescência laxa, diâmetro do botão floral 4,0-6,0 mm; pétalas rósea-claras, as
quatro pétalas laterais com o limbo 8-10 mm compr.............B. irwinii
32. Folhas amplamente elípticas a orbiculares; inflorescência congesta; diâmetro do botão floral 3,0-4,5 mm; pétalas rósea-escuras
ou brancas com as margems rósea-escuras, as quatro pétalas laterais com o limbo 5-7 mm compr........B. megaphylla
31. Unha da pétala posterior constrita no ápice
33. Pecíolo 1-8 (-10) mm compr.; não escandente (Complexo B. campestris)
34. Lâmina foliar abaxialmente com um par de glândulas peltadas nas nervuras laterais da base, um terço ou dois terços da
distância da nervura principal até a margem.
35. Arvoretas de até 4 m alt., muito ramificadas.................B. arborea
35. Arbusto ou subarbusto até 1,5 (-2,5) m alt., não ramificadas abaixo da inflorescência.........B. campestris
34.  Lâmina foliar abaxialmente com 1(-2) pares de glândulas peltadas próximas a nervura principal na ou próximo à base.
36. Lâmina foliar glabra abaxialmente, exceto a nervura principal e as principais nervuras laterais
37. Arvoretas ou arbustos; lâmina foliar ereta, mais de três vezes comprida do que larga, com apenas as nervuras principal e
secundárias impressas.........B. andersoni
37. Arbusto; lâmina foliar divergente do ramo, menos de três vezes comprida do que larga, rugosa...............B. campestris
36. Lâmina foliar pilosa abaxialmente
38. Lâmina foliar abaxialmente densamente tomentosa-serícea, lâmina não visível através do indumento, mais de 2,5 vezes mais
comprida do que larga, com apenas as nervuras principal e secundárias impressas.........B. angustifolia
38. Lâmina foliar abaxialmente densamente a esparsamente tomentosa, lâmina visível através do indumento, menos de 2,5 vezes
mais comprida do que larga, com a nervuras muito proeminentes abaxialmente
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39. Arbusto até 4 m alt., lâmina híspida-tomentosa, maioria das vezes com menos de 5,5 cm compr.; Serra do Cipó-MG........B.
cipoensis
39. Arbusto ou subarbusto 1,5(-2,5) m alt.; folhas macias tomentosas, maioria com mais de 5,5 cm compr.............B. campestris
33. Pecíolo (4-) 8-19 mm compr.; lianas
40. Folhas abaxialmente velutinas; Amazônia........B. prancei
40. Folhas abaxialmente seríceas; Cerrado..........B. caapi
24. Lóculos das anteras pilosos, algumas vezes apenas com tufos de tricomas basais ou apicais
41. Brácteas e bractéolas persistentes.
42. Unha da pétala posterior constrita no ápice
43. Pedicelo com mais de 11 mm de compr.; sépalas 4,5-5,4 mm compr..........B. pulchra
43. Pedicelos 7-11 mm compr.; sépalas de até 3,5 mm compr.......B. caapi
42. Unha da pétala posterior mais ampla no ápice.
44. Estames subiguais, todo os conectivos mais ou menos do mesmo tamanho, eglandulares e não alargador, não projetando além
dos lóculos das anteras (Complexo B. argyrophylla).
45. Folhas estreitamente elípticas a lineares (mais de três vezes longa do que larga).
46. Subarbusto ou arbusto; folhas cartáceas a subcoriáceas com apenas as nervuras principais impressas; Goiás........B.
vernoniifolia
46. Arbusto ou liana; folhas cartáceas ou muito coriáceas, rugosas ou buladas.
47. Folhas muito coriáceas; buladas; Bahia.......B. harley
47. Folhas cartáceas, com a reticulação impressa e aréolas entre as nervuras profundamente infladas..........B. argyrophylla
45. Folhas elípticas a ovadas (menos de três vezes longa do que larga).
48. Subarbusto com ramos eretos até 6 cm; folhas com nervuras principais fortemente impressas; Mato Grosso.........B.
paraguariensis
48. Arbusto ou liana de até 3 m de altura; folhas mais ou menos rugosas ou buladas, com a reticulação impressa.
49. Folhas fortemente buladas, coriáceas......B. harley
49. Folhas mais ou menos rugosas, cartáceas.
50. Lianas ou arbustos escandentes; lâminas adaxialmente já jovens glabrescente e com aréolas entre as nervuras profundamente
infladas; indumento dos ramos velutinas a subtomentosas; pecíolo 3-10 mm compr.........B. argyrophylla
50. Arbusto não escandente; lâmina adaxialmente com indumento em forma de teia de aranha (reticulado), eventualmente
glabrescente, rugosa, com aréolas entre as nervuras não infladas; indumento dos ramos com forma de teia de aranha (reticulada);
pecíolo 2-5 mm compr.........B. byssacea
44. Estames não iguais, com o filete opostos às sépalas mais largos do que aqueles opostos às pétalas; conectivos, pelos menos
aqueles opostos as três sépalas anteriores, glandulares e alargados, projetando 0,1-0,7 mm além dos lóculos.
51. Pecíolo com mais de 2 mm de diâmetro e mais de 5 mm de compr (Complexo B. megaphylla)
52. Folhas elípticas ou amplamente elípticas; inflorescência laxa, botões florais com 4-6 mm diâmetro; pétalas róseas, , as quatro
pétalas laterais com o limbo de 8-10 mm compr.........B. irwinii
52. Folhas amplamente elípticas a orbiculares; inflorescência congesta; botões flores com 3-4,5 mm diâmetro; pétalas rósea-
escuras ou brancas com a margem rósea-escura, as quatro pétalas laterais com o limbo de até 7 mm compr........B. megaphylla
51. Pecíolo com menos de 2 mm de diâmetro, ou, se com mais, mens de 5 mm de compr.
53. Lâmina abaxialmente com um par de glândulas de 1 mm ou mais de diâmetro, na base próximas da nervura principal.
54. Árvores com casca de cortiça; flores caulifloras, algumas vezes com ramos de flores curtos e terminais apresentando folhas
reduzidas; lâminas glabras........B. latifolia
54. Arbusto ou subarbusto, o caule não espessado e sem cortiça; flores em inflorescências terminais ou axilares não caulifloras;
lâmina densamente a esparsamente adpressa-serícea........B. malifolia
53. Lâmina abaxialmente com 1-5 pares de glândulas com menos de 1 mm de diâmetro, acima da base.
55. Pedicelos seríceo-tomentosos esbranquiçados; sépalas seríceas esbranquiçadas na face abaxial, oblongas, arredondadas e
frequentemente revolutas no ápice..........B. multifoliolata
55. Pedicelos velutinos ou esparsamente pubescentes esbranquiçados ou dourados; sépalas seríceas douradas abaxialmente,
geralmente glabrescente no ápice, amplamente ovadas, com o ápice obtuso a agudo e não revoluta (Complexo B. schizoptera).
56. Arvoretas ou arbusto com ramos pendentes semelhantes a salgueiros; lâmina com menos de 7 mm de largura, aciculada,
glabrescente, inflorescência com um par de flores terminais...............B. acerosa
56. Subarbusto ou arbusto escandente; lâmina 1,0-6,5 cm larg., ovada ou elíptica a lanceolada, pubescente ou glabras;
inflorescência com umbelas de 4 flores simples ou em cimeiras condensadas axilares ou terminais.
57. Lâmina glabras abaxialmente ou com tricomas esparsos adpressos, com a trabécula de 0,2-0,6 mm compr.........B. stellaris
57. Lâmina pubescente abaxialmente, os tricomas sésseis ou pedunculados, a trabécula de 1,0-2,4 mm compr.......B. schizoptera
41. Brácteas e bractéolas decíduas no botão ou durante ou imediatamente após a floração.
58. Estames com os filetes opostos às pétalas póstero-laterais quase tão longos quanto e paralelos aos estiletes posteriores e mais
longos que os filetes dos estames opostos as sépalas antero-laterais (Complexo B. membranifolia)
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59. Indumento foliar velutino em ambas as faces, com glândulas pedunculadas na face abaxial, o pedúnculo de 0,5-1,5 mm
compr.......B. adenopoda
59. Indumento foliar adpresso-pubescente ou glabrescente em ambas as faces, com glândulas sésseis ou subsésseis abaxialmente.
60. Pedicelos 7-10 mm compr........B. caapi
60. Pedicelos com mais de 11 mm compr.
61. Sépalas 4,5-5,5 mm compr.; tricomas na face abaxial da lâmina foliar com a trabécula 0,2-0,6 mm compr........B. pulchra
61. Sépalas de até 3,5 mm compr.; tricomas na face abaxial da lâmina foliar com trabécula 0,1-0,25 mm compr........B.
membranifolia
58. Estames com os filetes opostos às sépalas antero-laterais mais longos que aqueles opostos as pétalas póstero-laterais, aqueles
opostos as pétalas póstero-laterais mais curtos e não paralelos as estiletes posteriores, os estiletes posteriores retos e paralelos ou
levemente divergente ou apicalmente recurvados.
62. Lâmina foliar com um par de glândulas abaxialmente próximo a nervura principal na base; sépalas abaxialmente branco-
seríceas, oblongas, arredondadas e frequentemente revolutas no ápice, vagamente investindo a corola no botão (Complexo B.
malifolia)
63. Lâmina foliar bastante glabra em ambas as faces.
64. Árvore com a casca com cortiça; ramos mais jovens lisos, avermelhados-marrons, sem lenticelas; flores caulifloras, algumas
vezes também com ramos com flores terminais contendo folhas reduzidas.......B. latifolia
64. Arbusto desenvolvidos ou pouco desenvolvidos; os ramos mais velhos sem cortiça na casca, com várias lenticelas pontuadas;
inflorescências terminais ou axilares, não caulifloras.
65. Arbusto pouco desenvolvidos com ramos reclinados de até 1,5 m compr.; folhas falcadas; sépalas abaxialmente esparsamente
seríceas, adaxialmente glabrescente; Chapada dos Veadeiros-GO............B. hatschbachiii
65. Arbusto desenvolvido ou pouco desenvolvido com ramos eretos de até 2,5 m compr.; folhas planas; sépalas abaxialmente
densamente branco-seríceas..........B. variabilis
63. Lâmina com tricomas, pelo menos abaxialmente.
66. Lâmina séssil ou com pecíolo de até 3 mm compr., e mais de 2 mm de espessura.
67. Lâmina híspido-pubescente adaxialmente, os tricomas em forma de “Y”, e híspido-seríceos abaxialmente; pedicelos dourado-
velutíneos, mais de 1,2 mm em diâmetro, 0,6-1,0 mm sem os tricomas; Chapada dos Veadeiros-GO..........B. hirsuta
67. Lâmina adpresso-pubescente a velutina adaxialmente e tomentosa-serícea abaxialmente; pedicelos brancos tomentoso-
seríceos, 0,8-1,2 mm em diâmetro, 0,6-0,8 sem os tricomas...........B. variabilis
66. Lâmina com o pecíolo 2-15 mm compr., menos de 2 mm de espessura.
68. Lâmina adpresso-pubescente a glabrescente adaxialmente, esparsamente a densamente adpresso-pubescente abaxialmente;
pedicelos adpresso-seríceos ou subtomentoso...........B. malifolia
68. Lâmina velutina a glabrescente adaxialmente, vagamente tomentoso-serícea abaxialmente; pedicelos velutíneos a
subtomentoso.
69. Pecíolo 6-15 mm compr.; lâmina (3,5-)5,9-12,0 cm compr., plana; inflorescência usualmente na axila das folhas bem
desenvolvidas ou cauliflora.........B. confusa
69. Pecíolo 2-7 mm compr.; lâmina 2,8-7,4(-10,2) cm compr., rugoso; inflorescência usualmente em ramos terminais compridos
com umbelas surgindo na axila das folhas reduzidas.........B. malifolia
62. Lâmina com 1-2(-5) pares de glândulas abaxialmente nas nervuras laterais próximas da base; sépalas abaxialmente dourada-
seríceas, amplamente ovadas, obtusa a agudas e não revolutas no ápice, firmemente adpressa à corola no botão (Complexo B.
schizoptera)
70. Arbustos ou arvoretas com ramos pendentes semelhantes a um salgueiro, não escandentes; lâmina com menos de 7 mm larg.,
acicular, glabrescente; inflorescência com um par de flores em ramos terminais...........B. acerosa
70. Subarbustos ou arbustos com ramos escandentes; lâmina 1,0-6,5 cm larg., ovada a elíptica ou lanceolada, pubescente ou
glabra; inflorescência de umbelas dispostas de forma simples ou em cimeiras condensadas axialmente ou terminais.
71. Lâmina foliar glabra abaxialmente ou com tricomas adpressos esparsos, tricomas sésseis, com a trabécula 0,2-0,6 mm
compr......B. stellaris
71. Lâmina foliar serícea abaxialmente com tricomas em forma de “T”, estipitados ou sésseis, a trabécula 1,0-2,4 mm
compr........B. schizoptera

BIBLIOGRAFIA

GATES, B. 1982. Banisteriopsis, Diploterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, 237 p.
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Banisteriopsis acerosa (Nied.) B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) estreitamente lanceolada(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) estipitada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s); pilosidade face(s)
adaxial glabra(s); pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) terminal(ais);
inflorescência(s) umbela(s) simples com 2 3 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) na(s) floração/caduca(s) em fruto(s);
pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) esparsamente velutino(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/vermelha/
marrom; cor pétala(s) branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s)/densamente; estilete(s) iguais/lateralmente
comprimido(s). Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s)/rugoso(s) no núcleo seminífero /trabeculado(s) no núcleo
seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie é bem característica, com suas folhas estreitas em ramos pendentes lembrando o aspecto de um salgueiro. É muito
parecida com B. stellaris, mas essa não possui a característica supracitada (Gates, 1982).
Essa espécie faz parte do grupo Banisteriopsis schizoptera, formado por B. schizoptera, B. stellaris e B. acerosa.Esse grupo
compartilha as seguintes características: um ou dois pares de glândulas na face abaxial da folha nas nervuras laterais; sépalas
obtusas, glândulas do cálice verdes a marrons; pétalas brancas ou róseas, se tornando cremes com o tempo, a unha da pétala
posterior não constricta; estames com filamentos relativemnte curtos e grossos, aqueles opostos às sépalas maiores, os lóculos
das anteras pilosas, o conectivo glandular ou pelo menos os cinco estames anteriores; estiletes retos ou levemente divergentes,
distalmente achatados (Gates, 1982).

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 (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.S. Filgueiras, 2318, IBGE, SP,  (SP012146), Goiás
Souza, J.P., 3878, SP,  (SP012147), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Banisteriopsis acerosa (Nied.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis acerosa (Nied.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis acerosa (Nied.) B.Gates
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Figura 4: Banisteriopsis acerosa (Nied.) B.Gates
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Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.)
B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria adenopoda A.Juss.
heterotípico Banisteria subcordata Gardner

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/orbicular(es);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) pedunculada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) próxima(s) à margem(ns) foliar(es)/
nervura(s) lateral(ais); pilosidade face(s) adaxial velutina(s); pilosidade face(s) abaxial velutina(s). Inflorescência: posição
da inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s)
no botão-floral; pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) velutino(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/verde; cor
pétala(s) rósea/branca/amarelo clara; pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s)/densamente; estilete(s) posterior(es) pouco
maior(es) que o anterior(es). Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) presente(s).

COMENTÁRIO

Faz parte do complexo Banisteriopsis membranifolia. Esse grupo é formado por três espécies (B. membranifolia, B. pulchra e
B. adenopodai), tendo em comum as seguintes características: lianas; folhas com um ou vários pares de glândulas nas nervuras
laterais próximas à margem; inflorescência de cimeiras com umbelas de quatro flores densas e grandes; brácteas e bractéolas
caducas antes, durante ou imediatamente após a floração; sépalas arredondadas e geralmente revolutas no ápice, minutamente
pubescente adaxialmente; estames com filetes opostos as sépalas anteriores e póstero-lateral pétalas maiores; lóculos da antera
piloso; conectivos dos estames opostos as sépalas antero-laterais alargados e glandulares e sobrepondo os lóculos; estiletes
resistentes, os estiletes posteriores maiores que os anteriores, divergentes e lirados na base; o núcleo seminífero dos samarídeos
com álulas laterais bem desenvolvidas (Gates, 1982).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Proença, S.L., 11, SP,  (SP012124), São Paulo
A. Salino, 4633, SP,  (SP012095), Minas Gerais
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) B.Gates
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Figura 4: Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) B.Gates

Figura 5: Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) B.Gates

Figura 6: Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) B.Gates
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Banisteriopsis andersonii B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) estreitamente
elíptica(s)/linear(es); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s);
pilosidade face(s) adaxial glabrescente(s)/pubescente(s); pilosidade face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: posição da
inflorescência(s) terminal(ais); inflorescência(s) dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s);
pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/rósea; cor pétala(s) rósea/
branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s)/
rugoso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Ocorre na região da Serra do Espinhaço, especialmente de Diamantina até Ouro Preto (MG). A espécie mais próxima é B.
angustifolia, todavia B. andersonii possui folhas glabras que estão eretas, enquanto que B. angustifolia suas folhas são pendentes
(Gates, 1982)
A espécie faz parte do complexo Banisteriopsis campestris. Esse grupo é formado por cinco espécies, possuindo as seguintes
características em comum: hábito nunca lianescente; bractéolas persistentes; sépalas amplamente oblongas, com indumento
branco-seríceo, elaióforos do cálice róseo a vermelho; pétalas laciniadas, a pétala posterior com a unha constrita no ápice; filetes
dos estames delgados, sendo os três opostos a sépala anterior maiores do que os três opostos a pétala posterior; conectivos dos
estames das sépalas opostas alargados e glandulares; lóculos das anteras glabros; estiletes retos e paralelos; frutos com núcleo
seminífero rugoso, com as alas verde-avermelhadas, persistentes adpressa-pubescentes (Gates, 1982).
As espécies do grupo são: B. campestris, B. cipoensis, B. angustifolia, B. andersonii e B. arborea (Gates, 1982)

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hashimoto, G., 11773, SP,  (SP012159), Minas Gerais
W.R. Anderson, 35203, SP,  (SP000140), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 101-103.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis angustifolia (A.Juss.)
B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria angustifolia A.Juss.
heterotípico Banisteria lanceolata Nied.
heterotípico Banisteria montana A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) estreitamente elíptica(s)/
linear(es); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s); pilosidade
face(s) adaxial esparsamente serícea(s); pilosidade face(s) abaxial densamente serícea(s). Inflorescência: posição da
inflorescência(s) terminal(ais); inflorescência(s) dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s);
pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/vermelha; cor pétala(s) rósea;
pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) rugoso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

A espécie mais próxima de B. angustifolia, é B. andersonii. B. andersonii possui folhas glabras que estão eretas, enquanto que em
B. angustifolia as folhas são pendentes (Gates, 1982).
A espécie faz parte do complexo Banisteriopsis campestris. Esse grupo é formado por cinco espécies, possuindo as seguintes
características em comum: hábito nunca lianescente; bractéolas persistentes; sépalas amplamente oblongas, com indumento
branco-seríceo, elaióforos do cálice róseo a vermelho; pétalas laciniadas, a pétala posterior com a unha constrita no ápice; filetes
dos estames delgados, sendo os três opostos a sépala anterior maiores do que os três opostos a pétala posterior; conectivos dos
estames das sépalas opostas alargados e glandulares; lóculos das anteras glabros; estiletes retos e paralelos; frutos com núcleo
seminífero rugoso, com as alas verde-avermelhadas, persistentes adpressa-pubescentes (Gates, 1982).
As espécies do grupo são: B. campestris, B. cipoensis, B. angustifolia, B. andersonii e B. arborea (Gates, 1982)

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

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

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 3809, SP,  (SP012215), Minas Gerais
M.G.L. Wanderley, 2665, SP,  (SP012201), Bahia
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis angustifolia (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis angustifolia (A.Juss.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis angustifolia (A.Juss.) B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis angustifolia (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 98-101.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis anisandra (A.Juss.) B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria anisandra A.Juss.
heterotípico Banisteria clausseniana A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/suboposta(s); glândula(s) peciolar(es) séssil(eis); forma lâmina(s) elíptica(s)/
estreitamente elíptica(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) eglandulosa(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) não
observada; pilosidade face(s) adaxial tomentosa(s)/glabrescente(s); pilosidade face(s) abaxial densamente tomentosa(s).
Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) panícula(s); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s);
pedicelo(s) pedunculado(s); indumento pedicelo(s) tomentoso(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/verde; cor pétala(s)
amarela; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s)/
ruguloso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie é próxima de B. gardneriana, diferenciando-se pelo sua face abaxial da folha densamente branco-tomentosa, a
reticulação proeminente na face adaxial da folha, seus elaióforos pequenos e os três estiletes iguais e robustos (Gates, 1982).
Lembrando que essa espécie faz parte de um complexo (Complexo Banisteriopsis nummifera), que apresentam folhas com
pecíolos longos apresentando um par de glândulas protuberantes em seu ápice; flores com panículas bem evidentes; frutos
(samarídeos) com indumento formado por tricomas irritantes (Gates, 1982)
Complexo Banisteriopsis nummifera:
B. nummifera
B. sellowiana
B. anisandra
B. gardneriana
B. lyrata

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não 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, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Barros, F., 413, SP,  (SP012261), São Paulo
J.R. Stehmann, s.n., SP,  (SP012251), Minas Gerais
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis anisandra (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis anisandra (A.Juss.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis anisandra (A.Juss.) B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis anisandra (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

 B. 1982. Banisteriopsis, Diploterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 150-152
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis arborea B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/lanceolada(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s)/nervura(s) lateral(ais);
pilosidade face(s) adaxial esparsamente serícea(s); pilosidade face(s) abaxial esparsamente tomentosa(s). Inflorescência:
posição da inflorescência(s) terminal(ais); inflorescência(s) dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s)
caduca(s) em fruto(s)/persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s)
presente(s)/rósea; cor pétala(s) rósea; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s)
projeção lateral(ais) presente(s)/rugoso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Espécie facilmente distinguível por ser uma arvoreta, suas folhas menores ovadas a elípticas com glandas nas nervuras laterais,
mas não na nervura principal na base e seus frutos bem grandes, normalmente com projeções laterais (álulas) (Gates, 1982).
A espécie faz parte do complexo Banisteriopsis campestris. Esse grupo é formado por cinco espécies, possuindo as seguintes
características em comum: hábito nunca lianescente; bractéolas persistentes; sépalas amplamente oblongas, com indumento
branco-seríceo, elaióforos do cálice róseo a vermelho; pétalas laciniadas, a pétala posterior com a unha constrita no ápice; filetes
dos estames delgados, sendo os três opostos a sépala anterior maiores do que os três opostos a pétala posterior; conectivos dos
estames das sépalas opostas alargados e glandulares; lóculos das anteras glabros; estiletes retos e paralelos; frutos com núcleo
seminífero rugoso, com as alas verde-avermelhadas, persistentes adpressa-pubescentes (Gates, 1982).
As espécies do grupo são: B. campestris, B. cipoensis, B. angustifolia, B. andersonii e B. arborea (Gates, 1982)

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 8971, SP,  (SP000139), Minas Gerais, Typus
H.S. Irwin, 27954, SP,  (SP000138), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 103-104.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.)
B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria argyrophylla A.Juss.
heterotípico Banisteria nitens Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/estreitamente
elíptica(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) nervura(s) lateral(ais);
pilosidade face(s) adaxial glabrescente(s); pilosidade face(s) abaxial serícea(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s)
axilar(es); inflorescência(s) racemo(s) de umbela(s) com 4 flor(es)/dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s)
persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) velutino(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/verde; cor
pétala(s) creme/amarela; pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s); estilete(s) lateralmente comprimido(s). Fruto: forma
fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s)/rugoso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie apresenta ampla variação na folha, com a face abaxial da folha densamente serícea (prateada ou dourada).sempre
com glândulas peltadas nas nervuras laterais. Normalmente a inflorescência é formada de racemos terminais ou axilares, que
contém até dez pares de flores (Gates, 1982).
A espécie faz parte do complexo Banisteriopsis argyrophylla. Esse grupo é formado por cinco espécies, possuindo as seguintes
características em comum: um ou muitos pares de glândulas nas nervuras laterais na face abaxial foliar; folhas adaxialmente
densamente branco tomentosa ou serícea; sépalas arredondadas no ápice e adpressa no botão; elaióforos do cálice verdes ou
marrons; pétalas muito fimbriadas, com a unha da pétala posterior não constrita; filetes curtos (até 2,6 mm), grossos, subiguais;
anteras subiguais, lóculos pilosos, os conectivos oblongos, não glandulares; estiletes divergentes, achatados lateralmente, sendo o
estilete anterior mais grosso que os posteriores; núcleo seminífero do samarídeo velutino (Gates, 1982).
As espécies do complexo são as as seguintes: B. argyrophylla, B. byssacea, B. paraguariensis, B. harleyi e B. vernoniifolia.

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

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não 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, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Capellari, S.C., 1765, SP,  (SP012342), Distrito Federal
B.M.T. Walter, 1250, SP,  (SP012294), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.) B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.) B.Gates

Figura 4: Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 61-63.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis basifixa B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) cordada(s)/ovada(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) estipitada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) nervura(s) lateral(ais); pilosidade
face(s) adaxial híspido(s); pilosidade face(s) abaxial tomentosa(s)/híspido(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s)
axilar(es); inflorescência(s) umbela(s) simples com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis);
indumento pedicelo(s) glabro(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/ausente(s); cor pétala(s) amarela; pilosidade lóculo(s)
das antera(s) glabro(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s)/rugoso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Faz parte do complexo Banisteriopsis parviflora. Esse grupo é formado por cinco espécies (B. parviflora, B. salicifolia, B.
scutellata, B. basifixa e B. parviglandula) que ocorrem no sudeste brasileiro, tendo em comum as seguintes características:
trepadeiras; glândulas estipitadas na margem foliar próxima à margem ou nas nervuras laterais na base; as flores estão dispostas
em umbelas de quatro flores organizadas em racemos; as brácteas e bractéolas são amplamente triangulares e membranáceas; as
flores são pequenas e os estiletes posteriores são menores e mais finos que o anterior, paralelos e geralmente conados apicalmente
(Gates, 1982).
Banisteriopsis basifixa é próxima de B. scutellata, sendo diferenciada pelo seu indumento híspido nos ramos com os tricomas
basifixos, seus pedicelos glabros, base foliar fortemente cordada e o fruto com alas curtas (18-26 mm vs. 23-30 mm compr.)  e
largas (12-15 mm vs. 9-13 mm larg.) (Gates, 1982)

Forma de Vida
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, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.C. Hoehne, s.n., SP, 17711,  (SP000137), São Paulo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 160-161.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis byssacea B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/
estreitamente elíptica(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) nervura(s)
lateral(ais); pilosidade face(s) adaxial tomentosa(s)/glabrescente(s); pilosidade face(s) abaxial densamente serícea(s).
Inflorescência: posição da inflorescência(s) terminal(ais); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es)/racemo(s) de
umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) tomentoso(s).
Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s)/esparsamente;
estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s)/rugoso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie difere de B. argyrophylla ple seu hábito não lianescente, o indumento do caule reticulado (em forma de teia de
aranha), seu pecíolo curto, folhas pequenas e rugosas, e a asa do fruto curtas, não envolvedo o núcleo seminífero (Gates, 1982)
A espécie faz parte do complexo Banisteriopsis argyrophylla. Esse grupo é formado por cinco espécies, possuindo as seguintes
características em comum: um ou muitos pares de glândulas nas nervuras laterais na face abaxial foliar; folhas adaxialmente
densamente branco tomentosa ou serícea; sépalas arredondadas no ápice e adpressa no botão; elaióforos do cálice verdes ou
marrons; pétalas muito fimbriadas, com a unha da pétala posterior não constrita; filetes curtos (até 2,6 mm), grossos, subiguais;
anteras subiguais, lóculos pilosos, os conectivos oblongos, não glandulares; estiletes divergentes, achatados lateralmente, sendo o
estilete anterior mais grosso que os posteriores; núcleo seminífero do samarídeo velutino. (Gates, 1982).
As espécies do complexo são as as seguintes: B. argyrophylla, B. byssacea, B. paraguariensis, B. harleyi e B. vernoniifolia.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.N. Nakajima, 923, SP,  (SP012361), Minas Gerais
Davidse, G., 10840, SP,  (SP000142), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 64-66.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.)
Morton
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria caapi Spruce ex Griseb.
heterotípico Banisteria inebrians (C.V.Morton) J.F.Macbr.
heterotípico Banisteria quitensis Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s)/cupulada(s); forma lâmina(s) ovada(s)/
amplamente ovada(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) impressa(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) próxima(s) à
margem(ns) foliar(es); pilosidade face(s) adaxial glabrescente(s); pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s)/esparsamente
serícea(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es);
bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) na(s) floração; pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo
no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) rósea/amarelo clara; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabrescente(s)/piloso(s)/
esparsamente; estilete(s) posterior(es) pouco maior(es) que o anterior(es). Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s)/
núcleo seminífero piloso(s) internamente.

COMENTÁRIO

Essa espécie é próxima morfologicamente de B. membranifoloia, diferenciando principalmente pelas suas folhas ovadas e mais
coriáceas, pedicelos curtos, flores menores e frutos sem álulas laterais com o núcleo seminífero piloso internamente (Gates, 1982).

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)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 7498, NY
Habdro, O., s.n., SP,  (SP012369)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) Morton

Figura 2: Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) Morton

Figura 3: Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) Morton

93

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122686.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122687.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122688.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) Morton

Figura 5: Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) Morton

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 112-114.

94

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122689.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122690.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis calcicola B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s); glândula(s)
lâmina(s) foliar(es) estipitada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) próxima(s) à margem(ns) foliar(es); pilosidade
face(s) adaxial velutina(s); pilosidade face(s) abaxial tomentosa(s)/velutina(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s)
axilar(es); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es)/dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s)
caduca(s) no botão-floral; pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor
pétala(s) rósea/branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais)
presente(s).

COMENTÁRIO

B. calcicola é uma trepadeira que possui conectivos muito alargados nos estames opostos as sépalas antero-laterais e glândulas
pedunculadas na lamina foliar, pecíolo longo e projeções laterais no fruto (álulas).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

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

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 37133, SP,  (SP000143), Bahia, Typus
Guedes, M.F., 7932, SP,  (SP012381), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis calcicola B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis calcicola B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 104-105.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis campestris (A.Juss.) Little
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria campestris A.Juss.
heterotípico Banisteria wettsteinii Kralik

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s)/verticilada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s)
elíptica(s)/estreitamente elíptica(s)/obovada(s)/ovada(s)/orbicular(es); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) próxima(s) da nervura(s) principal; pilosidade face(s) adaxial velutina(s); pilosidade face(s)
abaxial densamente tomentosa(s)/esparsamente tomentosa(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) terminal(ais);
inflorescência(s) dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento
pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/vermelha; cor pétala(s) rósea/róseo clara; pilosidade lóculo(s) das
antera(s) glabro(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) rugoso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

A espécie faz parte do complexo Banisteriopsis campestris. Esse grupo é formado por cinco espécies, possuindo as seguintes
características em comum: hábito nunca lianescente; bractéolas persistentes; sépalas amplamente oblongas, com indumento
branco-seríceo, elaióforos do cálice róseo a vermelho; pétalas laciniadas, a pétala posterior com a unha constrita no ápice; filetes
dos estames delgados, sendo os três opostos a sépala anterior maiores do que os três opostos a pétala posterior; conectivos dos
estames das sépalas opostas alargados e glandulares; lóculos das anteras glabros; estiletes retos e paralelos; frutos com núcleo
seminífero rugoso, com as alas verde-avermelhadas, persistentes adpressa-pubescentes (Gates, 1982).
As espécies do grupo são: B. campestris, B. cipoensis, B. angustifolia, B. andersonii e B. arborea (Gates, 1982)

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

V.C. Souza, 7902, SP,  (SP012436), Minas Gerais
I. Cordeiro, 1851, SP,  (SP012414), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis campestris (A.Juss.) Little

Figura 2: Banisteriopsis campestris (A.Juss.) Little

Figura 3: Banisteriopsis campestris (A.Juss.) Little
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis campestris (A.Juss.) Little

Figura 5: Banisteriopsis campestris (A.Juss.) Little

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 93-96.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis cipoensis B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s); pilosidade face(s)
adaxial serícea(s)/híspido(s); pilosidade face(s) abaxial tomentosa(s)/híspido(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s)
terminal(ais); inflorescência(s) dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s)
pedunculado(s)/séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/rósea; cor pétala(s) rósea;
pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s)/rugoso(s)
no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Banisteriopsis cipoensis difere de B. campestris por ser um arbusto ou subarbusto menor, suas folhas elípticas, com tricomas
híspidos em ambas as faces e suas alas reduzidas no fruto (Gates, 1982).
A espécie faz parte do complexo Banisteriopsis campestris. Esse grupo é formado por cinco espécies, possuindo as seguintes
características em comum: hábito nunca lianescente; bractéolas persistentes; sépalas amplamente oblongas, com indumento
branco-seríceo, elaióforos do cálice róseo a vermelho; pétalas laciniadas, a pétala posterior com a unha constrita no ápice; filetes
dos estames delgados, sendo os três opostos a sépala anterior maiores do que os três opostos a pétala posterior; conectivos dos
estames das sépalas opostas alargados e glandulares; lóculos das anteras glabros; estiletes retos e paralelos; frutos com núcleo
seminífero rugoso, com as alas verde-avermelhadas, persistentes adpressa-pubescentes (Gates, 1982).
As espécies do grupo são: B. campestris, B. cipoensis, B. angustifolia, B. andersonii e B. arborea (Gates, 1982)

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Henrique, M.C., CFSC 5883, SP,  (SP012605), Minas Gerais
A.B. Joly, CFSC 1035, SP,  (SP000144), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 97-98.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis confusa B.Gates
Tem como sinônimo
heterotípico Banisteria velutina A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s)/
estreitamente ovada(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s);
pilosidade face(s) adaxial velutina(s)/glabrescente(s); pilosidade face(s) abaxial serícea(s). Inflorescência: posição da
inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) umbela(s) simples com 4 flor(es)/cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es);
bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) no botão-floral/caduca(s) na(s) floração; pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s)
velutino(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s); estilete(s)
iguais. Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) presente(s)/núcleo seminífero piloso(s) internamente/rugoso(s) no núcleo
seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie faz parte do complexo Banisteriopsis malifolia. Esse grupo é formado por seis espécies, possuindo as seguintes
características em comum: os frutos são diferentes na rotação das duas asas posteriores, ficando paralelas com a asa anterior e o
núcleo seminífero e densamente piloso interiormente (Gates, 1982).
As espécies do grupo são: B. malifolia, B. confusa, B. latifolia, B. variabilis, B. hirsuta e B. hatschbachii (Gates, 1982).
A espécie mais próxima morfologicamente é B. malifolia, sendo distinguida dessa pelas suas folhas longa (5.9-12 cm) e
planas com pecíolos longos (6-13 mm compr.) e tricomas curtos na face abaxial e seu hábito escandente lianescente e pela sua
inflorescência (Gates, 1982).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Nee, M., 35022, SP,  (SP012635), Rondônia
Barbosa, E., 1968, SP,  (SP010315), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis confusa B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis confusa B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis confusa B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis confusa B.Gates

Figura 5: Banisteriopsis confusa B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 80-82.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis gardneriana (A.Juss.)
W.R.Anderson & B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria gardneriana A.Juss.
heterotípico Banisteria monostyla Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) séssil(eis); forma lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s); glândula(s)
lâmina(s) foliar(es) eglandulosa(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) não observada; pilosidade face(s) adaxial
glabrescente(s)/esparsamente tomentosa(s); pilosidade face(s) abaxial densamente serícea(s). Inflorescência: posição da
inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) panícula(s); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) pedunculado(s)/
séssil(eis); indumento pedicelo(s) tomentoso(s)/velutino(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) branca;
pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) posterior(es) reduzido(s). Fruto: forma fruto(s) ruguloso(s) no núcleo
seminífero .

COMENTÁRIO

Banisteriopsis gardneriana pode ser diferenciada de B. anisandra pelo seu indumento da face abaxial da folha adpresso-seríceo,
elaióforos do cálice bem grandes e delgados e estiletes posteriores mais ou menos reduzidos (Gates, 1982).
Essa espécie faz parte de um complexo (Complexo Banisteriopsis nummifera), que apresentam folhas com pecíolos longos
apresentando um par de glândulas protuberantes em seu ápice; flores com panículas bem evidentes; frutos (samarídeos) com
indumento apresentando tricomas irritantes (Gates, 1982).
Complexo Banisteriopsis nummifera:
B. nummifera
B. sellowiana
B. anisandra
B. gardneriana
B. lyrata

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

Mendonça, R.C., 2818, SP,  (SP012647), Goiás
Attala, N.C., 38, SP,  (SP012658), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis gardneriana (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis gardneriana (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates

105

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP012647
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP012658
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F281276018.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F281276019.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F281276020.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Banisteriopsis gardneriana (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates

Figura 4: Banisteriopsis gardneriana (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates

Figura 5: Banisteriopsis gardneriana (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diploterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 152-154.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis goiana B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/
estreitamente elíptica(s)/lanceolada(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) séssil(eis); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es)
próxima(s) à margem(ns) foliar(es); pilosidade face(s) adaxial pubescente(s)/adpresso(s); pilosidade face(s) abaxial densamente
serícea(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) terminal(ais); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es);
bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) pedunculado(s); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no
cálice(s) presente(s)/rósea; cor pétala(s) rósea/branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) posterior(es)
pouco maior(es) que o anterior(es). Fruto: forma fruto(s) rugoso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Banisteriopsis goiana é uma espécie próxima morfologicamente de B. muricata e é o único membro do complexo Banisteriopsis
muricata que não é uma trepadeira. Pode ser rapidamente distinguida por seu hábito arbustivo, e, além disso, suas folhas
estreitamente elípticas a lanceoladas, seus estiletes retos e paralelos e a asa do samarídeo menores (Gates, 1982).
Essa espécie faz parte do complexo Banisteriopsis muricata. Esse grupo é formado por três espécies no Brasil (B. muricata, B.
oxyclada e B. goiana), tendo em comum as seguintes características: brácteas e bractéolas persistentes; pedicelos pedunculados;
botões florais pontudos no ápice; sépalas involutas e agudas no ápice; elaiofóros das sépalas róseos; pétalas róseas, laciniadas,
com a pétala posterior com a metade proximal amarelada, com a unha espessa e carnosa apicalmente constrita, o limbo
amplamente obovado e com a base laciniada apresentando estruturas semelhantes a glândulas; estames com lóculos glabros,
o conectivo nos cinco estames anteriores glandulares, aqueles opostos as sépalas antero-laterais muito alargadas e superando
os lóculos por aproximadamente 1 mm; estiletes finos, até 0,2 mm larg., os estiletes posteriores maiores e lirados; samarídeo
pubescente e macio, com os tricomas sésseis e persistentes (Gates, 1982).

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

Hashimoto, G., 9260, SP,  (SP012683), Goiás
Rezende, J.M., 798, SP,  (SP012679), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis goiana B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis goiana B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis goiana B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis goiana B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 128-129.

109

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F293380090.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis harleyi B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/rotunda(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) nervura(s) lateral(ais); pilosidade
face(s) adaxial glabrescente(s)/pubescente(s); pilosidade face(s) abaxial densamente serícea(s). Inflorescência: posição da
inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s);
pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/verde; cor pétala(s) branca;
pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s)/esparsamente; estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais)
ausente(s).

COMENTÁRIO

Essa espécie difere de B. argyrophylla pela suas folhas buladas, menores, sésseis e coriáceas. O fruto de B. harley também é
menor que o de B. argyrophylla (Gates, 1982).
A espécie faz parte do complexo Banisteriopsis argyrophylla. Esse grupo é formado por cinco espécies, possuindo as seguintes
características em comum: um ou muitos pares de glândulas nas nervuras laterais na face abaxial foliar; folhas adaxialmente
densamente branco tomentosa ou serícea; sépalas arredondadas no ápice e adpressa no botão; elaióforos do cálice verdes ou
marrons; pétalas muito fimbriadas, com a unha da pétala posterior não constrita; filetes curtos (até 2,6 mm), grossos, subiguais;
anteras subiguais, lóculos pilosos, os conectivos oblongos, não glandulares; estiletes divergentes, achatados lateralmente, sendo o
estilete anterior mais grosso que os posteriores; núcleo seminífero do samarídeo velutino. (Gates, 1982).
As espécies do complexo são as seguintes: B. argyrophylla, B. byssacea, B. paraguariensis, B. harleyi e B. vernoniifolia.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Stannard, B.L., Harley 52128, SP,  (SP012684), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis harleyi B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis harleyi B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis harleyi B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis harleyi B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 66-67.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis hatschbachii B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) ovada(s)/falcada(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) séssil(eis); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s); pilosidade face(s) adaxial
serícea(s)/glabra(s); pilosidade face(s) abaxial serícea(s)/glabra(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es);
inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) no botão-floral/caduca(s) na(s)
floração/caduca(s) em fruto(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s);
cor pétala(s) rósea/branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s)/tufo(s) basal(ais); estilete(s) iguais. Fruto: forma
fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s)/núcleo seminífero piloso(s) internamente/rugoso(s) no núcleo seminífero /liso(s) no
núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie faz parte do complexo Banisteriopsis malifolia. Esse grupo é formado por seis espécies (B. malifolia, B. confusa, B.
latifolia, B. variabilis, B. hirsuta e B. hatschbachii ), possuindo as seguintes características em comum: os frutos são diferentes na
rotação das duas asas posteriores, ficando paralelas com a asa anterior e o núcleo seminífero e densamente piloso interiormente
(Gates, 1982). Tem com espécie mais próxima B. variabilis, mas pode ser separada dela pela suas folhas falcadas suas sépalas
espsarsamente seríceas e seu hábito de arbusto decumente (Gates, 1982).

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)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Souza, J.P., 3912, SP, 384087,  (SP019936), Minas Gerais
M. Aparecida da Silva, 2171, SP, 276754,  (SP012691), Goiás

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 87-89.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis hirsuta B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) ovada(s)/falcada(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s); pilosidade face(s)
adaxial híspido(s); pilosidade face(s) abaxial serícea(s)/híspido(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es);
inflorescência(s) dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) no botão-floral/caduca(s) na(s)
floração; pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) velutino(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) rósea/
branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabrescente(s)/tufo(s) basal(ais)/tufo(s) apical(ais); estilete(s) iguais. Fruto: forma
fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s)/núcleo seminífero piloso(s) internamente/rugoso(s) no núcleo seminífero /liso(s) no
núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie faz parte do complexo Banisteriopsis malifolia. Esse grupo é formado por seis espécies (B. malifolia, B. confusa, B.
latifolia, B. variabilis, B. hirsuta e B. hatschbachii ), possuindo as seguintes características em comum: os frutos são diferentes na
rotação das duas asas posteriores, ficando paralelas com a asa anterior e o núcleo seminífero e densamente piloso interiormente
(Gates, 1982). Pode ser facilmente distinguida por suas folhas híspidas, pedicelos grossos (1,3-2,2mm larg.) e flores grandes
(Gates, 1982).

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

W.R. Anderson, 6658, NY, 55160,  (NY00055160), Goiás
M. Aparecida da Silva, 2083, SP, 272762,  (SP012692), Goiás

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 86-87.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis irwinii B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/amplamente
elíptica(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) séssil(eis); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s); pilosidade
face(s) adaxial híspido(s); pilosidade face(s) abaxial esparsamente tomentosa(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s)
axilar(es); inflorescência(s) dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis);
indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/rósea; cor pétala(s) branca/róseo clara; pilosidade
lóculo(s) das antera(s) piloso(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s)/núcleo seminífero
piloso(s) internamente/rugoso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Faz parte do complexo Banisteriopsis megaphylla. Esse grupo é formado por duas espécies (B. megaphyyla e B. irwinii), tendo em
comum as seguintes características: folhas largas com indumento híspido-tomentoso com um par de glândulas largas na nervura
principal e um pecíolo espesso e longo; sépalas amplamente ovadas, adpressas no botão; pétalas muito fimbriadas, a pétala
posterior com o limbo não constrito; lóculos das anteras mais ou menos pilosos; conectivos dos estames glandulares, aqueles
opostos as sépalas bem alargados; estiles iguais, estreitos e paralelos; fruto não rugoso, com as alas verde-avermelhadas, com o
núcleo seminífero densamente seríceo internamente (Gates, 1982).
Essa espécie difere de B. megaphylla pelas suas flores róseas grandes, sua inflorescência mais laxa e menos ramificada com
tricomas longos, folhas mais estreitas (3,3-8,7 cm larg.) e ocorrer em regiões rupestres (Gates, 1982).

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vieira, R.F., 726, SP, 256267,  (SP012700), Goiás
H.S. Irwin, 24705, NY, 55165,  (NY00055165), Goiás, Typus

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p.92-93.

115

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP012700
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00055165


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria laevifolia A.Juss.
heterotípico Banisteria grata Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/
estreitamente elíptica(s)/rotunda(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base
lâmina(s)/nervura(s) lateral(ais); pilosidade face(s) adaxial glabrescente(s)/esparsamente serícea(s); pilosidade face(s) abaxial
densamente serícea(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) terminal(ais); inflorescência(s) dicásio de umbela(s)
com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) glabro(s)/tricoma(s)
esparso(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/verde/amarela; cor pétala(s) amarela; pilosidade lóculo(s) das antera(s)
densamente/esparsamente/serícea(s); estilete(s) lateralmente comprimido(s). Fruto: forma fruto(s) liso(s) no núcleo seminífero /
trabeculado(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Banisteriopsis laevifolia apresenta certas afinidades com o complexo B. argyrophylla, sendo as seguintes:  posição e tipo das
glândulas foliares, inflorescência com umbelas de quatro flores em cimeiras ou dicásio; estames com filetes curtos, com os lóculs
pilsos e conectivos eglandulares; estiletes curtos lateralmente comprimidos na porção apical; fruto com núcleo seminífero liso e a
asa abraçando o núcleo seminífero. Todavia B. laevifolia possui as pétalas de cor amarela viva. (Gates, 1982)

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, 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)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Eiten, G., 1629, SP, 75555,  (SP012714), São Paulo
Assis, L.C.S., 63, SP, 354759,  (SP012729), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates

Figura 5: Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 57-64
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria latifolia A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) séssil(eis); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s); pilosidade face(s) adaxial
glabra(s)/esparsamente serícea(s); pilosidade face(s) abaxial glabra(s)/esparsamente serícea(s). Inflorescência: posição da
inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) umbela(s) simples com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) na(s)
floração; pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s)
branca/creme; pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) núcleo seminífero piloso(s)
internamente/rugoso(s) no núcleo seminífero /liso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie faz parte do complexo Banisteriopsis malifolia. Esse grupo é formado por seis espécies (B. malifolia, B. confusa, B.
latifolia, B. variabilis, B. hirsuta e B. hatschbachii ), possuindo as seguintes características em comum: os frutos são diferentes na
rotação das duas asas posteriores, ficando paralelas com a asa anterior e o núcleo seminífero e densamente piloso interiormente
(Gates, 1982). De qualquer forma ela é facilmente reconhecida pelo seu hábito arbóreo com um casca com cortiça, folhas glabras,
inflorescência cauliflora e pedicelos longos (19-27 mm compr.) (Gates, 1982).

Forma de Vida
Árvore

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, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Rezende, J.M., 448, SP, 348156,  (SP012844), Distrito Federal
Gomes, B.M., 23, SP, 370678,  (SP012908), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 82-83.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis lyrata B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) proeminente(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/estreitamente
elíptica(s)/ovada(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) eglandulosa(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) não observada;
pilosidade face(s) adaxial glabra(s); pilosidade face(s) abaxial densamente serícea(s). Inflorescência: posição da
inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) panícula(s); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis);
indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) amarela; pilosidade lóculo(s) das
antera(s) glabro(s); estilete(s) posterior(es) pouco maior(es) que o anterior(es). Fruto: forma fruto(s) não observado.

COMENTÁRIO

Essa espécie é nomeada pleo seus estiletes posteriores lirados, o que é incomum nesse grupo (Complexo Banisteriopsis
nummifera) (Gates, 1982).
Essa espécie faz parte de um complexo (Complexo Banisteriopsis nummifera), que apresentam folhas com pecíolos longos
apresentando um par de glândulas protuberantes em seu ápice; flores com panículas bem evidentes; frutos (samarídeos) com
indumento apresentando tricomas irritantes (Gates, 1982).
Complexo Banisteriopsis nummifera:
B. nummifera
B. sellowiana
B. anisandra
B. gardneriana
B. lyrata

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 6960, NY, 55167,  (NY00055167), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis lyrata B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diploterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 154-156.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis magdalenensis B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) ovada(s)/rotunda(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) séssil(eis); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s); pilosidade face(s) adaxial
esparsamente serícea(s); pilosidade face(s) abaxial densamente serícea(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s)
axilar(es); inflorescência(s) dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis);
indumento pedicelo(s) glabro(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) amarela; pilosidade lóculo(s) das
antera(s) glabro(s); estilete(s) anterior(es) pouco maior(es) que os posterior(es). Fruto: forma fruto(s) não observado.

COMENTÁRIO

Essa espécie compartilha características com Banisteriopsis parviflora, como as brácteas e bractéolas membranáceas, conectivos
dos estames opostos as três sépalas anteriores alargados e sua proeminente nervação foliar. Mas é diferentes em vários outros
caracteres como: apresenta forma arbustiva, as folhas são quase sésseis,  com uma grande glândula basal; as flores são grandes,
com estiletes subiguais eretos e as umbelas estão dispostas em dicásios (Gates, 1982).

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

Santos Lima, J., 350, RB, 28982,  (RB00540699), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis magdalenensis B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis magdalenensis B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis magdalenensis B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 163-164.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.)
B.Gates
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Banisteriopsis malifolia, Banisteriopsis malifolia var. appressa,
Banisteriopsis malifolia var. malifolia.

Tem como sinônimo
heterotípico Banisteria crotonifolia A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) estreitamente elíptica(s)/
ovada(s)/amplamente ovada(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base
lâmina(s); pilosidade face(s) adaxial velutina(s)/glabrescente(s)/pubescente(s); pilosidade face(s) abaxial serícea(s)/densamente
tomentosa(s)/esparsamente tomentosa(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) cimeira(s)
de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) no botão-floral; pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s)
glabro(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/verde; cor pétala(s) branca/róseo clara; pilosidade lóculo(s) das antera(s)
piloso(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) núcleo seminífero piloso(s) internamente.

COMENTÁRIO

B. malifolia faz parte do complexo Banisteriopsis malifolia. Esse grupo é formado por seis espécies, possuindo as seguintes
características em comum: os frutos são diferentes na rotação das duas asas posteriores, ficando paralelas com a asa anterior e
o núcleo seminífero e densamente piloso interiormente (Gates, 1982). Uma espécie que pode ser confundida com ela e possui
distribuição parecida é B. variabilis. B. malifolia tem um pecíolo mais longo (3-8 mm compr. vs. 0.3-4 mm) e mais delgado (>2
mm larg. vs <2 mm larg.) de que B. variabilis.
As espécies do grupo são: B. malifolia, B. confusa, B. latifolia, B. variabilis, B. hirsuta e B. hatschbachii (Gates, 1982).

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

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Ramos e pecíolos velutinos; folhas rugusas, abaxialmente tomentosas com tricomas em forma de "T", com a trabécula 1,2-2,8 mm
compr. e a base 0,08-0,20 mm compr......B. malifolia var. malifolia
Ramos e pecíolo adpresso-seríceos; folhas planas, abaxialmente adpresso tomentosa a serícea, os tricomas em forma de "T" com a
trabécula 0,8-1,6 mm compr, a base 0,04-0,10 mm compr....B. malifolia var. appressa 

MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiroz, 12991, HUEFS, 118488,  (HUEFS0118488), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.) B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.) B.Gates

Figura 4: Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.) B.Gates

Figura 5: Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 76-80.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.)
B.Gates var. malifolia

DESCRIÇÃO

B. malifolia var. malifolia possui ramos e pecíolos velutinos; folhas rugusas, abaxialmente tomentosas com tricomas em forma de
"T", com a trabécula 1,2-2,8 mm compr. e a base 0,08-0,20 mm compr. (Gates, 1982).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Furlan, A., CFCR 4536, SP,  (SP012999), Minas Gerais
J.R. Pirani, CFCR 12549, SP,  (SP013002), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis malifolia var. malifolia (Nees & Mart.) B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Banisteriopsis malifolia var. malifolia (Nees & Mart.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Flora Neotropica 30: 78. 1982.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis malifolia var. appressa
B.Gates
DESCRIÇÃO

Banisteriopsis malifolia var. appressa possui ramos e pecíolo adpresso-seríceos; folhas planas, abaxialmente adpresso tomentosa a
serícea, os tricomas em forma de "T" com a trabécula 0,8-1,6 mm compr, a base 0,04-0,10 mm compr. (Gates, 1982).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Capellari, S.C., 47, SP,  (SP012898), Distrito Federal
Hensold, N., CFCR 3189, SP,  (SP012881), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis malifolia var. appressa B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Banisteriopsis malifolia var. appressa B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Flora Neotropica 30: 79. 1982.

134

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F293380094.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis martiniana (A.Juss.)
Cuatrec.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Banisteriopsis martiniana, Banisteriopsis martiniana var. martiniana,
Banisteriopsis martiniana var. subenervia.

Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria martiniana A.Juss.
heterotípico Banisteria leptocarpa Benth.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) diminuta(s)/cupulada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s); pilosidade
face(s) adaxial glabra(s); pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es);
inflorescência(s) dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento
pedicelo(s) glabro(s)/esparsamente pubescente(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) amarela; pilosidade
lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) anterior(es) mais larg. que os posterior(es). Fruto: forma fruto(s) projeção
lateral(ais) presente(s)/liso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie faz parte do complexo Banisteriopsis martiniana formado por onze espécies, sendo que apenas duas ocorrem
no Brasil (B. martiniana e B. pulcherrima). As espécies do grupo possuem as seguintes características:  lianas, folhas com
nervuras secundárias escalariformes; margem da lâmina foliar usualmente com glândulas que são normalmente alargadas e
cupuladas; pedicelos sésseis; brácteas e bractéolas triangulares, persistentes; cálice glandular ou eglandular; corola amarela,
glabra; samarídeos com tricomas rígidos irritantes e carpóforo filiforme bem desenvolvido (Gates, 1982).

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)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Folhas plantas, de até 12,5 cm compr; ramos da inflorescência densamente tomentos com tricomas ferrugíneos; margem foliar
contendo glândulas cupuladas; folhas da inflorescência seríceas...........B. martiniana var. martiniana
Folhas falcadas, de até 17 cm compr.; ramos da inflorescênica tomentosos com os tricomas brancos; margem foliar contendo
glândulas diminutas; folhas da inflorescência glabras..................B. martiniana var. subnervia
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

Coêlho, L., s.n., SP, 79198,  (SP013005), SP, 79198a,  (SP013006), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

 Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 130-133.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis martiniana (A.Juss.)
Cuatrec. var. martiniana

DESCRIÇÃO

Essa variedade possui folhas planas de até 12,5 cm compr.; inflorescência ramificada com o indumento densamente tomentoso
ferrugíneo; a margem da folha contendo glândulas cupuladas; folhas da inflorescência esparsamente seríceas (Gates, 1982).

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

Coêlho, L., s.n., SP, 79198

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 131-132.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis martiniana var. subenervia
Cuatrec.
DESCRIÇÃO

Essa variedade possui folhas falcadas, de até 17 cm compr.; ramos da inflorescênica tomentosos com os tricomas brancos; a
margem foliar contendo glândulas diminutas; folhas da inflorescência glabras (Gates, 1982).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Assunção, P.A.C.L., 236, SP,  (SP013008), Amazonas
Rodrigues, W.A., 4576, SP,  (SP013007), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 132-133.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.)
B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria megaphylla A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s)/séssil(eis); forma lâmina(s) elíptica(s)/
amplamente ovada(s)/orbicular(es); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) eglandulosa(s)/séssil(eis); posição glândula(s) lâmina(s)
foliar(es) próxima(s) da nervura(s) principal; pilosidade face(s) adaxial velutina(s)/híspido(s); pilosidade face(s) abaxial
densamente tomentosa(s)/híspido(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) terminal(ais); inflorescência(s) dicásio de
umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s)/
tricoma(s) esparso(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/vermelha/marrom; cor pétala(s) rósea/branca; pilosidade lóculo(s)
das antera(s) glabrescente(s)/tufo(s) basal(ais)/tufo(s) apical(ais); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais)
presente(s)/projeção lateral(ais) ausente(s)/núcleo seminífero piloso(s) internamente/rugoso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie é bem característica com suas folhas largas (9,5-19,5 x 8,5-16 cm) esverdeadas com indumento híspido pubescente,
sua inflorescência muito congesta e muito ramificada e suas pétalas róseas e pequenas com as márgens bem fimbriadas (Gates,
1982)
Faz parte do complexo Banisteriopsis megaphylla. Esse grupo é formado por duas espécies (B. megaphyyla e B. irwinii), tendo em
comum as seguintes características: folhas largas com indumento híspido-tomentoso com um par de glândulas largas na nervura
principal e um pecíolo espesso e longo; sépalas amplamente ovadas, adpressas no botão; pétalas muito fimbriadas, a pétala
posterior com o limbo não constrito; lóculos das anteras mais ou menos pilosos; conectivos dos estames glandulares, aqueles
opostos as sépalas bem alargados; estiles iguais, estreitos e paralelos; fruto não rugoso, com as alas verde-avermelhadas, com o
núcleo seminífero densamente seríceo  internamente (Gates, 1982)

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
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Davidse, G., 12273, SP, 161240,  (SP013039), Goiás
Cappellari, S.C., 1333, SP, 412046,  (SP013173), Distrito Federal
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates

Figura 5: Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 89-92.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis membranifolia (A.Juss.)
B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria membranifolia A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) estipitada(s)/peltada(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s)/eglandulosa(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) próxima(s) à margem(ns)
foliar(es)/nervura(s) lateral(ais); pilosidade face(s) adaxial glabrescente(s)/esparsamente serícea(s); pilosidade face(s) abaxial
serícea(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es);
bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) no botão-floral; pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) velutino(s)/seríceo(s). Flor:
elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) rósea/branca/creme; pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s); estilete(s)
posterior(es) pouco maior(es) que o anterior(es). Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) presente(s).

COMENTÁRIO

Essa espécie é próxima de B. caapi, podendo ser diferenciada pelas suas folhas menos coriáces, usualmente com um indumento
denso, seus pedicelos longos e o fruto com álulas laterais (Gates, 1982).
Faz parte do complexo Banisteriopsis membranifolia. Esse grupo é formado por três espécies (B. membranifolia, B. pulchra e
B. adenopodai), tendo em comum as seguintes características: lianas; folhas com um ou vários pares de glândulas nas nervuras
laterais próximas à margem; inflorescência de cimeiras com umbelas de quatro flores densas e grandes; brácteas e bractéolas
caducas antes, durante ou imediatamente após a floração; sépalas arredondadas e geralmente revolutas no ápice, minutamente
pubescente adaxialmente; estames com filetes opostos as sépalas anteriores e póstero-lateral pétalas maiores; lóculos da antera
piloso; conectivos dos estames opostos as sépalas antero-laterais alargados e glandulares e sobrepondo os lóculos; estiletes
resistentes, os estiletes posteriores maiores que os anteriores, divergentes e lirados na base; o núcleo seminífero dos samarídeos
com álulas laterais bem desenvolvidas (Gates, 1982).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Castro, R.M., 232, SP, 354750,  (SP013045), SP, 370676,  (SP013046), Minas Gerais
W.W. Thomas, 13404, SP, 370119,  (SP013049), Bahia
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis membranifolia (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis membranifolia (A.Juss.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis membranifolia (A.Juss.) B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis membranifolia (A.Juss.) B.Gates

Figura 5: Banisteriopsis membranifolia (A.Juss.) B.Gates

Figura 6: Banisteriopsis membranifolia (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 106-108.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis multifoliolata (A.Juss.)
B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria multifoliata A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/orbicular(es);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) estipitada(s)/eglandulosa(s)/pedunculada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es)
próxima(s) à margem(ns) foliar(es)/nervura(s) lateral(ais); pilosidade face(s) adaxial esparsamente serícea(s)/densamente
serícea(s)/híspido(s); pilosidade face(s) abaxial densamente serícea(s)/híspido(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s)
axilar(es); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) em fruto(s)/
persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s)
rósea/branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabrescente(s)/piloso(s)/densamente; estilete(s) lateralmente comprimido(s).
Fruto: forma fruto(s) núcleo seminífero piloso(s) internamente.

COMENTÁRIO

Banisteriopsis multifolioata apresenta características incomuns de diferentes grupos; apresenta caracteres do complexo
Banisteriopsis membranifolia, como o hábito lianescente, glandulas foliares estipitadas, sépalas arredondadas no ápice e lóculos
das anteras pilosos. Mas apresentas características como bractéolas persistentes, estema com conectivos que não são muito
alargados, estiletes retos e núcleo seminífero piloso internamente que são distintos desse grupo. Esse último caracter ocorre
também em B. caapi e o complexo B. malifolia (Gates, 1982).

Forma de Vida
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), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 10046, RB, 247946,  (RB00424433), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 118-119.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria muricata Cav.
heterotípico Banisteria acanthocarpa A.Juss.
heterotípico Banisteria argentea (Kunth) Spreng.
heterotípico Banisteria atrosanguinea A.Juss.
heterotípico Banisteria benthamiana A.Juss.
heterotípico Banisteria illustris (Rusby) Nied.
heterotípico Banisteria metallicolor A.Juss.
heterotípico Banisteria pruinosa Mart. ex A.Juss.
heterotípico Banisteria schlimii Turcz.
heterotípico Banisteria schomburgkiana Benth.
heterotípico Banisteria williamsii (Rusby) Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s)/cupulada(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/
rotunda(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) estipitada(s)/eglandulosa(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base
lâmina(s)/próxima(s) à margem(ns) foliar(es)/nervura(s) lateral(ais)/próxima(s) da nervura(s) principal; pilosidade face(s)
adaxial esparsamente serícea(s)/densamente serícea(s); pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s)/esparsamente serícea(s).
Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es)/terminal(ais); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es);
bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) pedunculado(s); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no
cálice(s) presente(s)/rósea; cor pétala(s) rósea/branca/róseo clara; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s)
posterior(es) pouco maior(es) que o anterior(es). Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) presente(s)/projeção lateral(ais)
ausente(s)/rugoso(s) no núcleo seminífero /trabeculado(s) no núcleo seminífero /muricado(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Espécie amplamente distribuída, apresentando grande variação em diversos caracteres, mas suas características florais são
bastante consistentes (Gates, 1982).
Essa espécie faz parte do complexo Banisteriopsis muricata. Esse grupo é formado por três espécies no Brasil (B. muricata, B.
oxyclada e B. goiana), tendo em comum as seguintes características: brácteas e bractéolas persistentes; pedicelos pedunculados;
botões florais pontudos no ápice; sépalas involutas e agudas no ápice; elaiofóros das sépalas róseos; pétalas róseas, laciniadas,
com a pétala posterior com a metade proximal amarelada, com a unha espessa e carnosa apicalmente constrita, o limbo
amplamente obovado e com a base laciniada apresentando estruturas semelhantes a glândulas; estames com lóculos glabros,
o conectivo nos cinco estames anteriores glandulares, aqueles opostos as sépalas antero-laterais muito alargadas e superando
os lóculos por aproximadamente 1 mm; estiletes finos, até 0,2 mm larg., os estiletes posteriores maiores e lirados; samarídeo
pubescente e macio, com os tricomas sésseis e persistentes (Gates, 1982).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial),
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

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

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 11234, SP, 138105,  (SP013103), Mato Grosso do Sul
A. Rapini, 1203, SP, 390561,  (SP013163), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.

Figura 2: Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.

Figura 4: Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.

Figura 5: Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 6: Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 120-126.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis nummifera (A.Juss.)
B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria nummifera A.Juss.
heterotípico Banisteria blanchetiana A.Juss.
heterotípico Banisteria cinerea Rusby
heterotípico Banisteria sphaerandra Rusby
heterotípico Banisteriopsis rostrata W.R.Anderson

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) proeminente(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s)/
estreitamente ovada(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) eglandulosa(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) não
observada; pilosidade face(s) adaxial glabra(s); pilosidade face(s) abaxial serícea(s)/glabra(s). Inflorescência: posição da
inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) panícula(s); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) pedunculado(s)/
séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s)/glabrescente(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) amarela;
pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) ruguloso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie apresenta uma grande variação morfológica, especialmente no indumento da face abaxial da lâmina. Alguns
indivíduos possuem indumento densamente e persistemente adpressos-seríceos, outros inicalmente adpressos seríceos e logo
glabrescentes e outros são totalmente glabros (Gates, 1982).
Essa espécie faz parte de um complexo (Complexo Banisteriopsis nummifera), 
que apresentam folhas com pecíolos longos apresentando um par de glândulas protuberantes em seu ápice; 
flores com panículas bem evidentes; frutos (samarídeos) com indumento apresentando tricomas irritantes (Gates, 1982)
Complexo Banisteriopsis nummifera:
B. nummifera
B. sellowiana
B. anisandra
B. gardneriana
B. lyrata

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Jacques, E.L., 793, SP, 331386,  (SP013286), Goiás
D.C. Zappi, CFCR 8393, NY, 858751,  (NY00858751), SP, 217629,  (SP013183), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis nummifera (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis nummifera (A.Juss.) B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Banisteriopsis nummifera (A.Juss.) B.Gates

Figura 4: Banisteriopsis nummifera (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diploterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 147-149.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis oxyclada (A.Juss.) B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria oxyclada A.Juss.
heterotípico Banisteria albicans Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) cupulada(s); forma lâmina(s) ovada(s); glândula(s) lâmina(s)
foliar(es) estipitada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) próxima(s) à margem(ns) foliar(es); pilosidade face(s) adaxial
glabrescente(s)/densamente velutina(s); pilosidade face(s) abaxial densamente tomentosa(s). Inflorescência: posição da
inflorescência(s) axilar(es)/terminal(ais); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s)
persistente(s); pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); indumento pedicelo(s) tomentoso(s)/seríceo(s)/tricoma(s) esparso(s). Flor:
elaióforo no cálice(s) presente(s)/rósea; cor pétala(s) rósea/branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s)
posterior(es) pouco maior(es) que o anterior(es). Fruto: forma fruto(s) rugoso(s) no núcleo seminífero /liso(s) no núcleo
seminífero .

COMENTÁRIO

É uma espécie próxima a B. muricata, podendo ser diferenciada pelos seus longos pecíolos (14-25 mm vs. 5-16 mm), folhas
mais largas (5-11,1 cm vs. 4,8-7,5 cm) com o indumento tomentoso dando uma aparência de um branco opaco, uma costela
interpeciolar bem desenvolvida e flores maiores com pedicelos mais largos (1,0-1,5 mm larg vs. 0,6-0,8 mm larg.) (Gates, 1982).
Essa espécie faz parte do complexo Banisteriopsis muricata. Esse grupo é formado por três espécies no Brasil (B. muricata, B.
oxyclada e B. goiana), tendo em comum as seguintes características: brácteas e bractéolas persistentes; pedicelos pedunculados;
botões florais pontudos no ápice; sépalas involutas e agudas no ápice; elaiofóros das sépalas róseos; pétalas róseas, laciniadas,
com a pétala posterior com a metade proximal amarelada, com a unha espessa e carnosa apicalmente constrita, o limbo
amplamente obovado e com a base laciniada apresentando estruturas semelhantes a glândulas; estames com lóculos glabros,
o conectivo nos cinco estames anteriores glandulares, aqueles opostos as sépalas antero-laterais muito alargadas e superando
os lóculos por aproximadamente 1 mm; estiletes finos, até 0,2 mm larg., os estiletes posteriores maiores e lirados; samarídeo
pubescente e macio, com os tricomas sésseis e persistentes (Gates, 1982).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Souto, L.S., 4, SP, 378987,  (SP013212), São Paulo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pereira Noronha, M.R., 1364, SP, 305925,  (SP013218), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis oxyclada (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis oxyclada (A.Juss.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis oxyclada (A.Juss.) B.Gates

155

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP013218
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F281276061.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F281276063.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F281276064.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis oxyclada (A.Juss.) B.Gates

Figura 5: Banisteriopsis oxyclada (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 126-127.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis paraguariensis B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/
amplamente elíptica(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) nervura(s)
lateral(ais); pilosidade face(s) adaxial tomentosa(s)/glabrescente(s); pilosidade face(s) abaxial densamente serícea(s).
Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e
bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) densamente seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s)
presente(s); cor pétala(s) branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabrescente(s)/piloso(s)/esparsamente; estilete(s) iguais.
Fruto: forma fruto(s) rugoso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie difere-se de B. argyrophyla pelo seu hábito arbustivo, pecíolos curtos (2-7 mm compr. vs. 3-10 mm compr.) e ala do
samarídeo bem reduzida (Gates, 1982).
A espécie faz parte do complexo Banisteriopsis argyrophylla. Esse grupo é formado por cinco espécies, possuindo as seguintes
características em comum: um ou muitos pares de glândulas nas nervuras laterais na face abaxial foliar; folhas adaxialmente
densamente branco tomentosa ou serícea; sépalas arredondadas no ápice e adpressa no botão; elaióforos do cálice verdes ou
marrons; pétalas muito fimbriadas, com a unha da pétala posterior não constrita; filetes curtos (até 2,6 mm), grossos, subiguais;
anteras subiguais, lóculos pilosos, os conectivos oblongos, não glandulares; estiletes divergentes, achatados lateralmente, sendo o
estilete anterior mais grosso que os posteriores; núcleo seminífero do samarídeo velutino. (Gates, 1982).
As espécies do complexo são as seguintes: B. argyrophylla, B. byssacea, B. paraguariensis, B. harleyi e B. vernoniifolia.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 38669, NY, 858793,  (NY00858793), MBM, Mato Grosso do Sul, Typus

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 64-66.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis parviflora (A.Juss.) B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria parviflora A.Juss.
heterotípico Banisteria viridis Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/
estreitamente elíptica(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) estipitada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s);
pilosidade face(s) adaxial glabra(s); pilosidade face(s) abaxial glabra(s)/esparsamente serícea(s). Inflorescência: posição da
inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) racemo(s) de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s);
pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) glabro(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) branca/amarelo
clara; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) anterior(es) pouco maior(es) que os posterior(es)/anterior(es) mais
larg. que os posterior(es). Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s).

COMENTÁRIO

Essa espécie é próxima de B. salicifolia, sendo diferenciada pelas suas folhas e inflorescências glabras, e seus frutos com
projeções laterais e a asa doral curta (Gates, 1982)
Faz parte do complexo Banisteriopsis parviflora. Esse grupo é formado por cinco espécies (B. parviflora, B. salicifolia, B.
scutellata, B. basifixa e B. parviglandula) que ocorrem apenas no litoral do sudeste brasileiro, tendo em comum as seguintes
características: trepadeiras; glândulas estipitadas na margem foliar próxima à margem ou nas nervuras laterais na base; as flores
estão dispostas em umbelas de quatro flores organizadas em racemos; as brácteas e bractéolas são amplamente triangulares e
membranáceas; as flores são pequenas e os estiletes posteriores são menores e mais finos que o anterior, paralelos e geralmente
conados apicalmente (Gates, 1982).

Forma de Vida
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 (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Handro, O., s.n., SP, 24443,  (SP013315), São Paulo
Gehrt, A., s.n., SP, 26500,  (SP013313), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis parviflora (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis parviflora (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 156-157.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis parviglandula B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) lanceolada(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) estipitada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) nervura(s) lateral(ais); pilosidade face(s)
adaxial esparsamente serícea(s); pilosidade face(s) abaxial serícea(s)/adpresso(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s)
axilar(es); inflorescência(s) dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis);
indumento pedicelo(s) glabro(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) amarela; pilosidade lóculo(s) das
antera(s) glabro(s); estilete(s) anterior(es) pouco maior(es) que os posterior(es). Fruto: forma fruto(s) não observado.

COMENTÁRIO

Faz parte do complexo Banisteriopsis parviflora. Esse grupo é formado por cinco espécies (B. parviflora, B. salicifolia, B.
scutellata, B. basifixa e B. parviglandula) que ocorrem no sudeste brasileiro, tendo em comum as seguintes características:
trepadeiras; glândulas estipitadas na margem foliar próxima à margem ou nas nervuras laterais na base; as flores estão dispostas
em umbelas de quatro flores organizadas em racemos; as brácteas e bractéolas são amplamente triangulares e membranáceas; as
flores são pequenas e os estiletes posteriores são menores e mais finos que o anterior, paralelos e geralmente conados apicalmente
(Gates, 1982).
Têm como espécies mais próximas morfologicamente B. scutellata e B. basifixa podendo ser diferenciada pelo seu pecíolo mais
curto (3-12 mm compr.), folhas lanceoladas menores (3,1-9,7 x 0,9-3,2 cm) com indumento seríceo (Gates, 1982).

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
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 11727, MBM, 64721,  (MBM0064721), Rio de Janeiro, Typus
E.P. Heringer, 1215, SP, 49409,  (SP000147), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis parviglandula B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis parviglandula B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis parviglandula B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis parviglandula B.Gates

Figura 5: Banisteriopsis parviglandula B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 161-162.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis prancei B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) séssil(eis); forma lâmina(s) ovada(s)/amplamente ovada(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) estipitada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) próxima(s) à margem(ns) foliar(es);
pilosidade face(s) adaxial velutina(s); pilosidade face(s) abaxial serícea(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s)
axilar(es); inflorescência(s) tirso(s) de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) na(s) floração; pedicelo(s)
séssil(eis); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) rósea; pilosidade lóculo(s)
das antera(s) glabro(s); estilete(s) anterior(es) pouco maior(es) que os posterior(es). Fruto: forma fruto(s) rugoso(s) no núcleo
seminífero .

COMENTÁRIO

Superficialmente lembra B. muricada devido a sua inflorescência densa e suas flores róseas pequenas; entretanto, nos detalhes
morfologico da flor ela se parece mais próximo do grupo da B. malifolia. Pode ser diferenciada de B. muricata pelo seu indumento
foliar velutino, sépalas arredondadas no ápice,  os estiletesretos e a forma do fruto. Pode ser diferenciada do grupo B. malifolia
pelas suas flores róseas, a pétala posterior constrita na unha e seus lóculos das anteras glabros e as alas dos samarídeos não
rotacionadas e o núcleo seminífero glabro (Gates, 1982).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Hoehne, F.C., CRONDON1891, SP, 30263,  (SP013320), Mato Grosso, Typus
G.T. Prance, 14568, K,  (K000427226), NY, 55175,  (NY00055175), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

 Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 116-118.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis pseudojanusia (Nied.)
B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria pseudojanusia Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) proeminente(s); forma lâmina(s) lanceolada(s); glândula(s)
lâmina(s) foliar(es) eglandulosa(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) não observada; pilosidade face(s) adaxial
serícea(s)/adpresso(s); pilosidade face(s) abaxial serícea(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es);
inflorescência(s) umbela(s) simples com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento
pedicelo(s) glabro(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) amarela; pilosidade lóculo(s) das antera(s)
glabro(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) não observado.

COMENTÁRIO

Essa espécie se assemelha a Banisteriopsis parviglandula pelo tamanho e forma de suas folhas, mas pode ser facilmente
diferenciada pelas suas inflorescências em umbelas simples e suas flores muito maiores, com sépalas maiores (1,8-3,0 vs.
1,4-15 mm compr.) e estames e estiletes subiguais. Ela lembra o gênero Janusia superficialmente na forma das folhas e da sua
inflorescência (Gates, 1982).

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
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 12424, P (P04770997), Santa Catarina, Typus
Dusén, P.K.H., 9079, S (S-R-10125), Paraná, Typus

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 162-163.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis pulcherrima (Sandwith)
B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) cordada(s)/ovada(s)/
amplamente ovada(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) séssil(eis); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) próxima(s) da
nervura(s) principal; pilosidade face(s) adaxial glabra(s); pilosidade face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: posição da
inflorescência(s) axilar(es)/terminal(ais); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s)
persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) glabro(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s)
amarela; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) posterior(es) pouco maior(es) que o anterior(es). Fruto: forma
fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s).

COMENTÁRIO

Essa espécie faz parte do complexo Banisteriopsis martiniana formado por onze espécies, sendo que apenas duas ocorrem
no Brasil (B. martiniana e B. pulcherrima). As espécies do grupo possuem as seguintes características:  lianas, folhas com
nervuras secundárias escalariformes; margem da lâmina foliar usualmente com glândulas que são normalmente alargadas e
cupuladas; pedicelos sésseis; brácteas e bractéolas triangulares, persistentes; cálice glandular ou eglandular; corola amarela,
glabra; samarídeos com tricomas rígidos irritantes e carpóforo filiforme bem desenvolvido (Gates, 1982).
Essa espécie é bem diferente com suas flores arranjadas em inflorescências bem conspícuas, folhas coriáceas subésseis e as
brácteas ciliadas (Gates, 1982).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.J.G. Hopkins, 992, NYBG, 02360784,  (NY02360784), Roraima

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 145-147.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis pulchra B.Gates
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Banisteriopsis pulchra, Banisteriopsis pulchra var. pulchra.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) estipitada(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/ovada(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) estipitada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) próxima(s) à margem(ns) foliar(es)/
nervura(s) lateral(ais); pilosidade face(s) adaxial serícea(s)/glabrescente(s)/adpresso(s); pilosidade face(s) abaxial serícea(s)/
glabrescente(s)/adpresso(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s)
com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) na(s) floração; pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); indumento pedicelo(s)
seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) rósea/branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s)/
esparsamente; estilete(s) posterior(es) pouco maior(es) que o anterior(es). Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) presente(s)/
trabeculado(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Faz parte do complexo Banisteriopsis membranifolia. Esse grupo é formado por três espécies (B. membranifolia, B. pulchra e
B. adenopodai), tendo em comum as seguintes características: lianas; folhas com um ou vários pares de glândulas nas nervuras
laterais próximas à margem; inflorescência de cimeiras com umbelas de quatro flores densas e grandes; brácteas e bractéolas
caducas antes, durante ou imediatamente após a floração; sépalas arredondadas e geralmente revolutas no ápice, minutamente
pubescente adaxialmente; estames com filetes opostos as sépalas anteriores e póstero-lateral pétalas maiores; lóculos da antera
piloso; conectivos dos estames opostos as sépalas antero-laterais alargados e glandulares e sobrepondo os lóculos; estiletes
resistentes, os estiletes posteriores maiores que os anteriores, divergentes e lirados na base; o núcleo seminífero dos samarídeos
com álulas laterais bem desenvolvidas (Gates, 1982).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Hoehne, F.C., CRONDON1581, SP, 30269,  (SP000148), Mato Grosso, Typus

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 108-110.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis pulchra B.Gates var.
pulchra

DESCRIÇÃO

Folhas adaxialmente densamente branco-seríceas. Ramos da inflorescência seríceos. Conectivos dos estames opostos as sépalas
antero-laterais globosos, projetando 0,2-0,6 mm além dos lóculos das anteras. Estilete anterior 3,4-4,0 mm compr. estiletes
posteriores 4,0-5,0 mm compr. (Gates, 1982).

COMENTÁRIO

Essa variedade difere de B. membranifolia pelas suas folhas densamente branco-seríceas, as folhas mais largas, com a pétala
posterior constricta no ápice, e os dois estiletes posteriores maiores que o anterior; Pode ser diferenciada de B. muricata pelas
bractéolas cadas, seus pedieclos grossos e séssies, estames com o conectivos opostos as sépalas antero-laterais não muito
alargados, estiletes mais grossos e samarídeos com álulas laterais (Gates, 1982).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

F.C. Hoehne, 1581, SP

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 109-110.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis quadriglandula B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) ovada(s)/orbicular(es);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) eglandulosa(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) não observada; pilosidade face(s)
adaxial serícea(s)/adpresso(s); pilosidade face(s) abaxial densamente serícea(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s)
axilar(es); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es)/dicásio de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s)
persistente(s); pedicelo(s) pedunculado(s); indumento pedicelo(s) seríceo(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor
pétala(s) rósea/branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) núcleo seminífero
piloso(s) internamente/ruguloso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie lembra B. muricata pelo tamanho e indumento das folhas, cor da flor, forma e indumento da sépala. Entrentanto, seu
androceu e gineceu são bem diferentes. Ao invés dos conectivos bem alargados nos estames opostos as três sépalas anteriores,
esses conectivos são iguais em tamanho aos outros estames, e os estiletee são firmes e retos, não delgados e lirados como em B.
muricata; seus androceu e gineceu lembra o de B. multifoliotata. Banisteriopsis quadriglândula é muito incomum na questão dos
elaifóros, com apenas as duas sépalas posteriores contendo cada um, um par de elaióforos, dando assim seu nome (Gates, 1982).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 9965, RB, 247947,  (RB00420282), Bahia, Typus
Silva, J.S., 567, SP, 153583,  (SP013321), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis quadriglandula B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis quadriglandula B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis quadriglandula B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 119-120.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis salicifolia (DC.) B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria salicifolia DC.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/
ovada(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) estipitada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) próxima(s) da nervura(s)
principal; pilosidade face(s) adaxial glabra(s); pilosidade face(s) abaxial densamente velutina(s)/densamente tomentosa(s).
Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) racemo(s) de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e
bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) esparsamente tomentoso(s)/esparsamente seríceo(s).
Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) branca/amarelo clara; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s);
estilete(s) anterior(es) pouco maior(es) que os posterior(es). Fruto: forma fruto(s) liso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Faz parte do complexo Banisteriopsis parviflora. Esse grupo é formado por cinco espécies (B. parviflora, B. salicifolia, B.
scutellata, B. basifixa e B. parviglandula) que ocorrem no sudeste brasileiro, tendo em comum as seguintes características:
trepadeiras; glândulas estipitadas na margem foliar próxima à margem ou nas nervuras laterais na base; as flores estão dispostas
em umbelas de quatro flores organizadas em racemos; as brácteas e bractéolas são amplamente triangulares e membranáceas; as
flores são pequenas e os estiletes posteriores são menores e mais finos que o anterior, paralelos e geralmente conados apicalmente
(Gates, 1982).
Ela pode ser diferenciada de B. parviflora pelas suas folhas e inflorescência com indumento tomentoso-seríceo e seus frutos com
núcleo seminífero liso e um asa dorsal maior (ca 40 mm vs. 20-24 mm compr.) (Gates, 1982).

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
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hoehne, W., 5571, SP, 119351,  (SP015318), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 157-158.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis schizoptera (A.Juss.)
B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria schizoptera A.Juss.
heterotípico Banisteria adamantium Mart. ex A.Juss.
heterotípico Banisteria intermedia A.Juss.
heterotípico Banisteriopsis mariae W.R.Anderson

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) elíptica(s)/
estreitamente elíptica(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) estipitada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) nervura(s)
lateral(ais); pilosidade face(s) adaxial serícea(s)/glabrescente(s)/adpresso(s); pilosidade face(s) abaxial serícea(s).
Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es)/terminal(ais); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es);
bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) no botão-floral; pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) velutino(s). Flor: elaióforo
no cálice(s) verde/marrom; cor pétala(s) branca/róseo clara; pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s)/esparsamente;
estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) presente(s)/trabeculado(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

B. schizoptera é próxima morfologicamente de B. stellaris, sendo a primeira diferente da útlima pelo tamanho das flores, pedicelos
mais grossos e seus estames com conectivos glandulares. Todavia no Maranhão essas características não ficam muito claras
(Gates, 1982).
Essa espécie faz parte do grupo Banisteriopsis schizoptera, formado por B. schizoptera, B. stellaris e B. acerosa.Esse grupo
compartilha as seguintes características: um ou dois pares de glândulas na face abaxial da folha nas nervuras laterais; sépalas
obtusas, glândulas do cálice verdes a marrons; pétalas brancas ou róseas, se tornando cremes com o tempo, a unha da pétala
posterior não constricta; estames com filamentos relativemnte curtos e grossos, aqueles opostos às sépalas maiores, os lóculos
das anteras pilosas, o conectivo glandular ou pelo menos os cinco estames anteriores; estiletes retos ou levemente divergentes,
distalmente achatados (Gates, 1982).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

Fonseca, M.L., 5623, SP, 386630,  (SP013611), Bahia
L. Coradin, 6631, SP, 256245,  (SP013368), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis schizoptera (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diploterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 69-71.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis schwannioides (Griseb.)
B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria schwannioides Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) ovada(s)/orbicular(es);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) diminuta(s)/séssil(eis); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s)/próxima(s)
à margem(ns) foliar(es); pilosidade face(s) adaxial velutina(s)/glabrescente(s); pilosidade face(s) abaxial velutina(s).
Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es)/terminal(ais); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es);
bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) na(s) floração; pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); indumento pedicelo(s) esparsamente
velutino(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) rósea; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s)
anterior(es) pouco maior(es) que os posterior(es). Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) ausente(s).

COMENTÁRIO

Essa espécie é próxima de B caapi, sendo rapidamente distinguida pelas suas folhas velutinas, flores grandes com pedicelos
longos (11-22 mm compr.), lóculos das anteras glabros e especialmetne pelos seus estiletes posteriores reduzidos e estilete
anterior muito alargado (Gates, 1982).

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, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

João Murça Pires, 12524, RB, 170597,  (RB00210612)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis schwannioides (Griseb.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis schwannioides (Griseb.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis schwannioides (Griseb.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 114-116.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis scutellata (Griseb.) B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria scutellata Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) ovada(s); glândula(s)
lâmina(s) foliar(es) estipitada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) próxima(s) à margem(ns) foliar(es)/nervura(s)
lateral(ais); pilosidade face(s) adaxial velutina(s); pilosidade face(s) abaxial tomentosa(s)/velutina(s). Inflorescência: posição
da inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) racemo(s) de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s);
pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) esparsamente velutino(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s)
amarela; pilosidade lóculo(s) das antera(s) glabro(s); estilete(s) anterior(es) pouco maior(es) que os posterior(es). Fruto: forma
fruto(s) projeção lateral(ais) presente(s)/projeção lateral(ais) ausente(s)/liso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Faz parte do complexo Banisteriopsis parviflora. Esse grupo é formado por cinco espécies (B. parviflora, B. salicifolia, B.
scutellata, B. basifixa e B. parviglandula) que ocorrem no sudeste brasileiro, tendo em comum as seguintes características:
trepadeiras; glândulas estipitadas na margem foliar próxima à margem ou nas nervuras laterais na base; as flores estão dispostas
em umbelas de quatro flores organizadas em racemos; as brácteas e bractéolas são amplamente triangulares e membranáceas; as
flores são pequenas e os estiletes posteriores são menores e mais finos que o anterior, paralelos e geralmente conados apicalmente
(Gates, 1982).
Tem como espécie mais próxima morfologicamente B. basifixa, podendo ser diferenciada pelo seu indumento velutino e pedicelos
esparsadamente velutinos (Gates, 1982).

Forma de Vida
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
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Saavedra, M.M., 708, SP, 412014,  (SP013882), Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 16362, K,  (K000427182), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis scutellata (Griseb.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis scutellata (Griseb.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis scutellata (Griseb.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 158-159.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis sellowiana (A.Juss.)
B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria sellowiana A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s)/proeminente(s); forma lâmina(s) elíptica(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) proeminente(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s); pilosidade face(s)
adaxial glabra(s); pilosidade face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es)/terminal(ais);
inflorescência(s) panícula(s); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); indumento
pedicelo(s) seríceo(s)/glabrescente(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s); cor pétala(s) amarela; pilosidade lóculo(s) das
antera(s) glabro(s); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) projeção lateral(ais) presente(s).

COMENTÁRIO

É uma espécie bem diferentes dos táxons mais próximos (Complexo Banisteriopsis nummifera) pelas suas folhas glabras.
Alguns indivíduos de B. nummifera também podem ter folhas glabras. Assim B. sellowiana difere-se desses indivíduos por sua
inflorescência com ramos curtos com um número reduzido de flores bem pequenas e seu fruto (samarídeo) contendo pequenas
álulas laterais (Gates, 1982).
Essa espécie faz parte de um complexo (Complexo Banisteriopsis nummifera), que apresentam folhas com pecíolos longos
apresentando um par de glândulas protuberantes em seu ápice; flores com panículas bem evidentes; frutos (samarídeos) com
indumento apresentando tricomas irritantes (Gates, 1982)
Complexo Banisteriopsis nummifera:
B. nummifera
B. sellowiana
B. anisandra
B. gardneriana
B. lyrata

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Manguezal, Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Queiróz, L.P., 1054, SP, 329055a,  (SP013382), SP, 329055,  (SP013381), Bahia
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis sellowiana (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis sellowiana (A.Juss.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis sellowiana (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA
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Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diploterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 149-150.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria stellaris Griseb.
heterotípico Banisteria comans A.Juss.
heterotípico Banisteria minarum A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/ternada(s)/verticilada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s)
lanceolada(s)/ovada(s)/rotunda(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) estipitada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es)
nervura(s) lateral(ais); pilosidade face(s) adaxial glabra(s)/esparsamente serícea(s)/adpresso(s); pilosidade face(s) abaxial
glabra(s)/esparsamente serícea(s)/adpresso(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es)/terminal(ais);
inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis);
indumento pedicelo(s) glabrescente(s)/esparsamente velutino(s). Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/verde/marrom;
cor pétala(s) branca/róseo clara; pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s)/densamente; estilete(s) iguais/lateralmente
comprimido(s). Fruto: forma fruto(s) rugoso(s) no núcleo seminífero /muricado(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

B. stellaris é morfologicamente próxima de B. schizoptera, sendo a última diferente da primeira pelo tamanho das flores, pedicelos
mais grossos e seus estames com conectivos glandulares. Todavia no Maranhão essas características não ficam muito claras. B.
stellaris apresenta, de um modo geral, folhas adultas glabras enquanto que B. schizoptera apresenta folhas abaxialmente seríceas
(Gates, 1982).
Essa espécie faz parte do grupo Banisteriopsis schizoptera, formado por B. schizoptera, B. stellaris e B. acerosa.Esse grupo
compartilha as seguintes características: um ou dois pares de glândulas na face abaxial da folha nas nervuras laterais; sépalas
obtusas, glândulas do cálice verdes a marrons; pétalas brancas ou róseas, se tornando cremes com o tempo, a unha da pétala
posterior não constricta; estames com filamentos relativemnte curtos e grossos, aqueles opostos às sépalas maiores, os lóculos
das anteras pilosas, o conectivo glandular ou pelo menos os cinco estames anteriores; estiletes retos ou levemente divergentes,
distalmente achatados (Gates, 1982).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Sobral, 7556, SP, 304408,  (SP013421), Bahia
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L. Coradin, 6633, SP, 256246,  (SP013367), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B.Gates
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Figura 4: Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B.Gates

Figura 5: Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diploterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 71-74.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis variabilis B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma lâmina(s) ovada(s)/rotunda(s);
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição glândula(s) lâmina(s) foliar(es) base lâmina(s); pilosidade face(s)
adaxial velutina(s)/glabrescente(s)/esparsamente serícea(s); pilosidade face(s) abaxial velutina(s)/glabrescente(s)/esparsamente
serícea(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) axilar(es); inflorescência(s) cimeira(s) de umbela(s) com 4 flor(es);
bráctea(s) e bractéola(s) caduca(s) na(s) floração; pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) esparsamente seríceo(s).
Flor: elaióforo no cálice(s) presente(s)/rósea/marrom; cor pétala(s) rósea/branca; pilosidade lóculo(s) das antera(s) tufo(s)
basal(ais)/tufo(s) apical(ais); estilete(s) iguais. Fruto: forma fruto(s) núcleo seminífero piloso(s) internamente/rugoso(s) no
núcleo seminífero /liso(s) no núcleo seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie faz parte do complexo Banisteriopsis malifolia. Esse grupo é formado por seis espécies (B. malifolia, B. confusa, B.
latifolia, B. variabilis, B. hirsuta e B. hatschbachii ), possuindo as seguintes características em comum: os frutos são diferentes na
rotação das duas asas posteriores, ficando paralelas com a asa anterior e o núcleo seminífero e densamente piloso interiormente
(Gates, 1982).
Essa espécie pode ser confundida com B. malifolita. Essa tem um pecíolo mais longo (3-8 mm compr. vs. 0.3-4 mm) e mais
delgado (>2 mm larg. vs <2 mm larg.) de que B. variabilis.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

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)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Eiten, G., 2784, SP, 74439,  (SP000150), São Paulo, Typus
Amaral, A.G., 1269, SP, 399459,  (SP013701), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Banisteriopsis variabilis B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis variabilis B.Gates

Figura 3: Banisteriopsis variabilis B.Gates

187

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F281276084.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F281276085.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F281276086.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Banisteriopsis variabilis B.Gates

Figura 5: Banisteriopsis variabilis B.Gates

Figura 6: Banisteriopsis variabilis B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 83-86.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Banisteriopsis vernoniifolia (A.Juss.)
B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria vernonifolia A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: disposição foliar(es) oposta(s)/alterna(s)/ternada(s)/verticilada(s); glândula(s) peciolar(es) eglandulosa(s); forma
lâmina(s) estreitamente elíptica(s)/linear(es)/estreitamente oblonga(s); glândula(s) lâmina(s) foliar(es) peltada(s); posição
glândula(s) lâmina(s) foliar(es) nervura(s) lateral(ais); pilosidade face(s) adaxial glabrescente(s); pilosidade face(s) abaxial
densamente serícea(s). Inflorescência: posição da inflorescência(s) terminal(ais); inflorescência(s) dicásio de umbela(s) com
4 flor(es); bráctea(s) e bractéola(s) persistente(s); pedicelo(s) séssil(eis); indumento pedicelo(s) glabro(s). Flor: elaióforo no
cálice(s) presente(s)/verde; cor pétala(s) branca/creme; pilosidade lóculo(s) das antera(s) piloso(s)/esparsamente; estilete(s)
anterior(es) pouco maior(es) que os posterior(es). Fruto: forma fruto(s) rugoso(s) no núcleo seminífero /liso(s) no núcleo
seminífero .

COMENTÁRIO

Essa espécie apresenta folhas com formas variáveis: de estreitamente elípticas até lineares (Gates, 1982).
A espécie faz parte do complexo Banisteriopsis argyrophylla. Esse grupo é formado por cinco espécies, possuindo as seguintes
características em comum: um ou muitos pares de glândulas nas nervuras laterais na face abaxial foliar; folhas adaxialmente
densamente branco tomentosa ou serícea; sépalas arredondadas no ápice e adpressa no botão; elaióforos do cálice verdes ou
marrons; pétalas muito fimbriadas, com a unha da pétala posterior não constrita; filetes curtos (até 2,6 mm), grossos, subiguais;
anteras subiguais, lóculos pilosos, os conectivos oblongos, não glandulares; estiletes divergentes, achatados lateralmente, sendo o
estilete anterior mais grosso que os posteriores; núcleo seminífero do samarídeo velutino. (Gates, 1982).
As espécies do complexo são as seguintes: B. argyrophylla, B. byssacea, B. paraguariensis, B. harleyi e B. vernoniifolia.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 7694, SP, 167204,  (SP013678), NY, 893128,  (NY00893128), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Banisteriopsis vernoniifolia (A.Juss.) B.Gates

Figura 2: Banisteriopsis vernoniifolia (A.Juss.) B.Gates

BIBLIOGRAFIA

Gates, B. 1982. Banisteriopsis, Diplopterys. Flora Neotropica 30. The New York Botanical Garden, p. 67-69.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Barnebya W.R.Anderson & B.Gates
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Barnebya, Barnebya dispar, Barnebya harleyi.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Barnebya in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8816.

DESCRIÇÃO

Árvores 3–10 m alt. Estípulas epipeciolares. Folhas alternas, nunca reduzidas nas inflorescências; pecíolos eglandulosos; lâminas
inteiras, 2–multi–glandulosas. Tirsos, terminais, multi–flora, cincínos 1–3–flora; brácteas e bractéolas eglandulosas. Sépalas
pubescentes ou glabras em ambas as faces, todas 2–glandulosas na base, glândulas decurrentes no pedicelo. Pétalas amarelas
não mudando de cor na pós-antese, face adaxial glabra, face abaxial serícea ou glabra nos unguículos. Estames férteis 10; filetes
glabros, livres; anteras iguais, pubescentes. Ovários 3, sem primórdio da ala dorsal, pubescentes; estiletes iguais, paralelos, ápice
subulado; estigma terminal. Samarídeos esquizocárpicos com ala dorsal mais desenvolvida que as laterais, glabro; ala dorsal
glabra; alas laterais ausentes; núcleo seminífero liso, glabro.

COMENTÁRIO

Barnebya compreende duas espécies distribuídas em florestas estacionais ou ombrófilas no leste do Brasil (Anderson & Gates
1981; BFG 2015). 

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Barnebya no Brasil
1. Lâminas foliares com margem plana; pétalas laterais dimórficas; estiletes retos no botão floral, anteras glabras; ovário seríceo;
mericarpos alados mais longos que 45 mm compr.; floresta ombrófila densa nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e
São Paulo.. Barnebya dispar
1. Lâminas foliares com margem revoluta; pétalas laterais subiguais; estiletes curvados no botão floral, anteras pubescentes;
ovário glabrescente; mericarpos alados mais curtos que 45 mm compr.; caatingas nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergie.. Barnebya harleyi
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Barnebya dispar (Griseb.) W.R.Anderson
& B.Gates
Tem como sinônimo
basiônimo Byrsonima dispar Griseb.
homotípico Banisteria dispar (Griseb.) Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: margem(ns) plana(s). Flor: antera(s) glabra(s); estilete(s) reto(s) no botão-floral; ovário(s) seríceo(s); pétala(s)
lateral(ais) dimórfica(s). Fruto: mericarpo(s) maior(es) que 45 mm.

Forma de Vida
Árvore

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

Bovini, M.G., 2168, SP, 386898,  (SP013719), Rio de Janeiro
Ivanauskas, N.M., 791, SP, 299358A,  (SP013724), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Barnebya dispar (Griseb.) W.R.Anderson & B.Gates

Figura 2: Barnebya dispar (Griseb.) W.R.Anderson & B.Gates

Figura 3: Barnebya dispar (Griseb.) W.R.Anderson & B.Gates
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Barnebya harleyi W.R.Anderson &
B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: margem(ns) plana(s). Flor: antera(s) glabra(s); estilete(s) reto(s) no botão-floral; ovário(s) seríceo(s); pétala(s)
lateral(ais) subiguais. Fruto: mericarpo(s) maior(es) que 45 mm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvores 3–10 m alt.; ramos lenticelados. Folhas alternas; pecíolos 2–3 mm compr., seríceos a glabros, eglandulosos; lâminas
7,5–10,5 × 3,5–4,5 cm, elípticas a obovadas, coriáceas, base cuneada, margem revoluta, ápice obtuso a arredondado, seríceas a
glabras em ambas as faces, 2–4–glandulosa. Tirsos, terminais, multi–flora; brácteas e bractéolas triangulares. Sépalas 1,8–2 ×
1,8–2 mm, ambas as faces glabras; Pétalas amarelas não mudando de cor na pós-antese, 6,5–8,5 × 6–8 mm, erosas, base cuneada,
unguículos 0,6–1 mm compr. Estames com filetes iguais, glabros; anteras iguais, tecas pubescentes. Ovário seríceo; estiletes 1–1,5
mm compr., cilíndricos, paralelos, pubescentes na base; ápice subulado. Samarídeos esquizocárpicos seríceo-velutinos a glabros;
ala dorsal 7–10 × 3–4 cm; alas laterais ausentes; núcleo seminífero globoso, glabro.

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, 1751, SP, 349556,  (SP013733), Bahia
R.M. Harley, 16750, MBM, 216581,  (MBM0216581), RB, 318516,  (RB00210903), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Barnebya harleyi W.R.Anderson & B.Gates
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Blepharandra Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Blepharandra, Blepharandra angustifolia, Blepharandra cachimbensis,
Blepharandra heteropetala, Blepharandra hypoleuca, Blepharandra intermedia.

COMO CITAR

Francener, A. 2020. Blepharandra in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB30432.

Tem como sinônimo
heterotípico Callyntranthele Nied.

DESCRIÇÃO

Árvore ou arbustos; estípulas, intra ou epipeciolares, sendo o par livre entre si ou conados na base, persistentes ou decíduos;
folhas sem glândulas. Inflorescência terminal, pseudoracemo com cincínios unifloros, ou tirso com cincínios multifloros; brácteas
e bractéolas eglandulares ou com glândulas marginais pedunculadas, caducas ou raramente persistentes; pedúnculo muito
desenvolvido. Sépalas todas biglandulares. Pétalas brancas, róseas ou vermelhas, geralmente com a unha avermelhada, a pétala
posterior ereta e geralmente com a cor diferente das quatro pétalas laterais reflexas. Estames 10 todos férteis, filetes hirsutos;
anteras com tufos de tricomas apiculados no ápice. Ovário tricarpelar, todos férteis; estilete 3, subulados, com estigma apical
inconspícuo. Cápsula seca indeiscente, esferoidal ou ovoide, triangular, semelhante a uma noz, (Anderson et al. 2006).

COMENTÁRIO

Blepharandra possui seis espécies, ocorrentes em campinaranas ou florestas de encosta, no sul da Venezuela e na parte brasileira
da Amazônia. Apenas uma espécie não ocorre no Brasil (B. fimbriata).
Etimologia: Blepharandra é uma união de duas palavras gregas; blepharis=cílio e andros=homem, referindo-se ao tufo de
tricomas aciculados presentes no ápice das anteras.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Savana Amazônica

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

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.  Estípulas agudas ou acuminadas no ápice, decíduas antes das folhas....B. hypoleuca
1. Estípulas arredondadas no ápice, persistentes na base das folhas.
            2. Base da lâmina foliar cuneada ou truncada
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

                        3. Todas as pétalas róseas, tornando-se brancas com o tempo; sépalas glabras na face adaxial ou esparsamente
serícea próxima a margem, face abaxial serícea; lobos livres das estípulas 2,5-4,0 mm compr.; indumento da inflorescência
marrom-claro a marrom; pedicelos 5,0-6,0 (-7,0) mm compr.; lâminas das maiores folhas 1,5-3,0 cm larg., margem espessa e
plana....................................B. angustifolia
                        3. Pétalas laterais brancas, pétala posterior rósea; sépalas densamente serícea em ambas as faces; lobos livres das
estípulas 4,0-7,0 mm compr.; indumento da inflorescência esbranquiçado; pedicelos 8,0-10,0 (-13,0) mm compr.; lâminas das
maiores folhas (2,5-) 3,0-7,0 cm larg., margem delgada e frequentemente revoluta....................................................B. heteropetala
            2. Base da lâmina foliar cordada
                        4. Pétalas laterais brancas, pétala posterior rósea; sépalas inteiras ou com uma a muitas projeções não evidentes;
tricomas no ápice das anteras 1,0-1,2 mm compr.......................................................B. intermedia
                        4. Todas as pétalas róseas, a pétala posterior mais escura, todas se tornando brancas com o tempo; sépalas
laceradas; tricomas no ápice das anteras até 0,6 mm compr.....................................................B. cachimbensis

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae. In: The botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 48-59.
 Anderson, W.R.; Anderson, C. & Davis, C.C. 2006. Malpighiaceae.Em: http://herbarium.lsa.umich.edu/malpigh/index.html 
 
 

198

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



Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Blepharandra angustifolia (Kunth)
W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: base lâmina(s) foliar(es) cuneada(s)/truncada(s); margem(ns) foliar(es) plana(s); ápice(s) estípula(s) arredondado(s);
estípula(s) persistente(s). Flor: margem(ns) sépala(s) inteira; cor pétala(s) lateral(ais) branca/rósea; cor pétala(s) posterior(es)
branca/rósea.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos ramificados ou arvoretas, 1-6 m alt. Lâmina foliar das maiores folhas 4,5-7,5 (-8,5) x 1,5-3 cm, elíptica ou retangular,
base estreitamente obovada, cuneada a truncada, ápice obtuso, ou truncado geralmente levemente emarginado, coriácea, margem
plana, ciliada na margem e tomentosa na base da nervura principal, mas rapidamente glabrescente, densamente areolada na
face adaxial, glauca na face abaxial; pecíolo 7-11(-18) mm compr., estreitamente alado na porção distal; estípulas persistentes
no pecíolo, conadas com as estípulas adjacentes da lâmina oposta, formando uma bainha interpeciolar 2,5-4 mm compr.
Inflorescência 5-12 cm compr., terminal ou axilar, tirso simples ou ternado com cincínios (2-)3-6(-9) flores; brácteas 2,5-7,5
mm compr., ápice ovado, côncavo, obtuso ou arredondado; pedúnculo principal 1-3(-5) mm compr.; bractéolas semelhantes as
brácteas, mas menores; pedicelo 5-6(-7) mm compr. Lobos das sépalas 2-3 x 1,5-2,5 mm, margem inteira, ápice arredondado e
adpresso; glândulas (0,7-)1-1,5 mm compr. Pétalas róseas, tornando-se brancas com o tempo; unhas das pétalas laterais 1,5-2,5
mm compr. e limbos 3-4 x3-4 mm, inteiros ou denticulados; unha da pétala posterior 2,5-3,5 mm compr., e limbo 3,5-5 x 4-6
mm, denteado. Filetes 2-3 mm compr., recoberto por tricomas eretos, mais densos na base; anteras 1-1,2 mm compr., os lóculos
recobertos por tricomas eretos, especialmente no ápice; conectivo vermelho-escuro ou preto, ultrapassando levemente os lóculos.
Ovário 1,5 mm compr.; estiletes 4,5-5 mm compr. Cápsula 2,5-3 mm compr., 3 mm diam.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 25233,  (RB00210916), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae. In: The botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 55-57.
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Blepharandra cachimbensis
W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: base lâmina(s) foliar(es) cordada(s); margem(ns) foliar(es) plana(s); ápice(s) estípula(s) arredondado(s); estípula(s)
persistente(s). Flor: margem(ns) sépala(s) lacerada(s); cor pétala(s) lateral(ais) branca/rósea; cor pétala(s) posterior(es)
branca/rósea.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos 1-2(-3) m alt. Lâmina foliar das maiores folhas (2-)2,5-6,0 (-6,6) x 1,5-4 cm, elíptica, base cordada, ápice arredondado
e geralmente emarginado, coriácea, margem plana ou levemente revoluta, glabra, glauca na face abaxial; pecíolo 2-4 mm compr.;
estípulas persistentes no pecíolo, conadas com as estípulas adjacentes da lâmina oposta, formando uma bainha interpeciolar
4-8 mm compr. Inflorescência 5-15 cm compr., terminal, tirso simples ou ternado com cincínios 3-6 flores; brácteas 4-8 mm
compr., ápice triangular ou ovado, côncavo, denticulada, caducas; bractéolas semelhantes as brácteas, mas menores; pedicelo
5-12 mm compr. Lobos das sépalas 2,5-4 x 1,7-2,5 mm, margem lacerada, ápice obovado e revoluto; glândulas 1-2,5 mm compr.
Pétalas róseas, a pétala posterior mais escura e as laterais tornando-se brancas com o tempo; unhas das pétalas laterais 1,5-2,3
mm compr. e limbos 35-5 x4-5,3 mm, inteiros ou denticulados; unha da pétala posterior 2,5-4 mm compr., e limbo 5,5-6,5 x 6-7,5
mm, denteado. Filetes 2,5-4,2 mm compr., recoberto por tricomas eretos, mais densos na base; anteras 1-2 mm compr., as faces
laterais dos lóculos com poucos tricomas, geralmente caducos, e no ápice dos lóculos um tufo de 8-16 tricomas eretos; conectivo
vermelho-escuro ou preto, ultrapassando levemente os lóculos. Ovário 1,4-2 mm compr.; estiletes 4-5 mm compr. Cápsula 2-2,5
mm compr., 2,5-3 mm diam.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Coutinho, A.C., s.n., SP, 333715,  (SP013739), Amazonas
N. A. Rosa, 1940, NY,  (NY00893169), Mato Grosso
Bockermann, W., 185, RB, 374128,  (RB00540706), SP, 64091,  (SP000201), Pará, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Blepharandra cachimbensis W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae. In: The botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 60-61.
Anderson, W.R. 1976. Malpighiaceae Novae, Blepharanhdra. Boletim Museu Botânico Municipal. 26:1-5.
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Blepharandra heteropetala W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: base lâmina(s) foliar(es) cuneada(s)/truncada(s); margem(ns) foliar(es) revoluta(s); ápice(s) estípula(s) arredondado(s);
estípula(s) persistente(s). Flor: margem(ns) sépala(s) inteira; cor pétala(s) lateral(ais) branca; cor pétala(s) posterior(es)
rósea.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos ou árvores, 2-7 m alt. Lâmina foliar das maiores folhas 6-10 x (2,5-)3-7 cm, elíptica ou ovada, base cuneada ou
truncada, ápice emarginado, coriácea, margem revoluta, glabra, glauca na face abaxial; pecíolo (6-)8-12 mm compr.; estípulas
persistentes no pecíolo, conadas com as estípulas adjacentes da lâmina oposta, formando uma bainha interpeciolar 3-5 mm compr.
Inflorescência 7-20 cm compr., terminal ou axilar, tirso simples ou ternado com cincínios 2-6 flores; bractéolas semelhantes as
brácteas, mas menores; pedicelo 8-11 mm compr. Lobos das sépalas (1,5-)2-3 x (1-)1,4-2 mm, margem inteira, ou levemente
denticulada, levemente revolutas, ápice agudo, obtuso ou rotunda; glândulas 1,3-2 mm compr. Pétalas laterais brancas, unhas das
pétalas laterais 1-1,5 mm compr. e limbos 3-4 x 2,5-4 mm, denticulados; pétala posterior rósea, unha da pétala posterior 3-4 mm
compr., e limbo 3,5-4,5 x 5-6 mm, denticulado. Filetes 1,5-4 mm compr., recoberto por tricomas eretos; anteras 1-1,7 mm compr.,
os lóculos recobertos por tricomas eretos, especialmente no ápice; conectivo vermelho-escuro, alcançando ou ultrapassando
levemente os lóculos. Ovário 1-1,2 mm compr.; estiletes 5-6 mm compr. Cápsula ca. 2 mm compr., ca. 2,5 mm diam.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Pereira-Silva, 15753, CEN, 77737, Rondônia
C.A. Cid Ferreira, 5790, RB, 351450,  (RB00215579), Amazonas
C.A. Cid Ferreira, 5468, RB, 398276,  (RB00210932), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Blepharandra heteropetala W.R.Anderson

Figura 2: Blepharandra heteropetala W.R.Anderson

Figura 3: Blepharandra heteropetala W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae. In: The botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 56-58
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Blepharandra hypoleuca (Benth.) Griseb.
DESCRIÇÃO

Folha: base lâmina(s) foliar(es) cordada(s); margem(ns) foliar(es) revoluta(s); ápice(s) estípula(s) acuminado(s); estípula(s)
decídua(s). Flor: margem(ns) sépala(s) inteira/denticulada(s); cor pétala(s) lateral(ais) branca; cor pétala(s) posterior(es)
branca/amarela.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos ou árvores, 1-8 m alt. Lâmina foliar das maiores folhas 4,5-15,5 x 3-9,5 cm, elíptica ou ovada, base truncada a
profundamente cordada, ápice obtuso ou arredondado, coriácea, margem levemente revoluta, verde e glabra na face adaxial,
glauca e tomentosa ou serícea na face abaxial; pecíolo 2-14 (-18) mm compr.; estípulas decíduas antes das folhas, livres,
acuminadas ou agudas no ápice. Inflorescência 5-20 cm compr., terminal, tirso simples ou raramente ternado com cincínios (1-)
2-5 flores; brácteas 5-11 mm compr., estreitamente triangulares, caducas, bractéolas 2-7 mm compr., lineares a ovadas, caducas
ou variavelmente persistentes; pedicelo 5-10 (-16) mm compr. Lobos das sépalas 2,5-4,5 x 1,5-3 mm, margem revoluta, inteira ou
denticulada; glândulas 1-2 mm compr. Pétalas laterais brancas, unhas das pétalas laterais 1,5-2,5 mm compr. e limbos 3,5-5(-7) x
4-5,5 (-7) mm, erosos ou denticulados; pétala posterior amarela ou branca, unha da pétala posterior 2-3 mm compr., e limbo 4-5,5
(-7,5) x 4,5-6 (-7,5) mm, denticulado. Filetes 2-4 mm compr., densamente hirsuto, especialmente na base; anteras 1,3-2,5 mm
compr., cada um dos recobertos por muitos tricomas (raramente poucos); conectivo ultrapassando os lóculos. Ovário 1-1,5 mm
compr.; estiletes 4-7 mm compr. Cápsula 2,5-3,5 mm compr., 2,5-3,5 mm diam.

Forma de Vida
Árvore

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

J.A. Steyermark, 60310, K (K000427003), Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae. In: The botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 51-53.
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Blepharandra intermedia W.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: base lâmina(s) foliar(es) cordada(s); margem(ns) foliar(es) plana(s)/revoluta(s); ápice(s) estípula(s) arredondado(s);
estípula(s) persistente(s). Flor: margem(ns) sépala(s) inteira/denticulada(s); cor pétala(s) lateral(ais) rósea; cor pétala(s)
posterior(es) branca.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos até 2 m alt. Lâmina foliar das maiores folhas 4-7 x 2,5-4,2 cm, elíptica ou oblonga, base cordada, ápice arredondado e
emarginado, coriácea, plana ou revoluta, glabra, glauca; pecíolo 5-7 mm compr.; estípulas persistentes no pecíolo, conadas com
as estípulas adjacentes da lâmina oposta, formando uma bainha interpeciolar 5-7 mm compr. Inflorescência 6-15 cm compr.,
terminal, tirso simples ou ternado com cincínios 2-3 flores; brácteas 2-4 mm compr., oblongas, caducas; bractéolas 1,5-3 mm
compr., ovadas, caducas; pedicelo 7-10 mm compr. Lobos das sépalas (1,5-)2-3 x (1-)1,4-2 mm, margem inteira, ou levemente
denticulada, levemente revolutas, ápice agudo, obtuso ou rotunda; glândulas 1,3-2 mm compr. Pétalas laterais brancas, unhas das
pétalas laterais 1-1,5 mm compr. e limbos 3-4 x 2,5-4 mm, denticulados; pétala posterior rósea, unha da pétala posterior 3-4 mm
compr., e limbo 3,5-4,5 x 5-6 mm, denticulado. Filetes 1,5-4 mm compr., recoberto por tricomas eretos; anteras 1-1,7 mm compr.,
os lóculos recobertos por tricomas eretos, especialmente no ápice; conectivo vermelho-escuro, alcançando ou ultrapassando
levemente os lóculos. Ovário 1-1,2 mm compr.; estiletes 5-6 mm compr. Cápsula ca. 2 mm compr., ca. 2,5 mm diam.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Pires, 14840, NY, 55194,  (NY00055194), Roraima, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Blepharandra intermedia W.Anderson

Figura 2: Blepharandra intermedia W.Anderson

Figura 3: Blepharandra intermedia W.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Blepharandra intermedia W.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae. In: The botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 58-59.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bronwenia W.R.Anderson & C.C.Davis
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bronwenia, Bronwenia brevipedicellata, Bronwenia cinerascens, Bronwenia
ferruginea, Bronwenia longipilifera, Bronwenia mathiasiae, Bronwenia megaptera, Bronwenia peckoltii, Bronwenia wurdackii.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Bronwenia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8818.

DESCRIÇÃO

Woody vines or scandent shrubs. Stipules interpetiolar. Leaves opposite; petioles eglandular to 2-glandular at apex; laminas
eglandular or bearing marginal glands; venation eucamptodromous. Inflorescence of axillary or terminal corymbs, with 6–45
flowers; bracts eglandular; pedicels straight in bud. Sepals leaving petals exposed in bud, bent inward at anthesis; glands restricted
to sepals. Petals yellow, glabrous, posterior petal 2-glandular at base. Androecium with 10 stamens, glabrous; connectives
eglandular. Gynoecium with straight styles; stigmas apical, capitate. Samaras with dorsal wing more developed, thickened along
the upper margin; nut smooth or with 0-2 winglets.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

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

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, 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)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia)
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Bronwenia do Brasil
1. Florestas extra-Amazônicas.. 2
1. Florestas da bacia Amazônica.. 5
2. Florestas secas.. 3
2. Florestas úmidas.. 4
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

3.  Folhas reduzidas associadas aos tirsos presentes, base cordada, pecíolos até 7 mm compr., pétalas com margem denticulada,
mericarpos com alas laterais desenvolvidas; florestas estacionais do Centro-Oeste.. B. longipilifera
3.  Folhas reduzidas associadas aos tirsos ausentes, base obtusa, pecíolos até 14 mm compr., pétalas com margeminteira,
mericarpos sem alas laterais desenvolvidas; florestas estacionais do Nordeste e Minas Gerais.. B. megaptera
4. Folhas largamente elípticas, abaxialmente densamente alvo-seríceas, pecíolos até 14 mm compr., flores reunidas em corimbos,
lembrando corimbos, mericarpos sem alas laterais.. B. peckoltii
4. Folhas estreitamente elípticas, abaxialmente esparsamente ferrugineo-tomentosas, pecíolos até 7 mm compr., flores reunidas em
tirsos, mericarpos com alas laterais.. B. ferruginea
5. Folhas tomentosas.. B. cinerascens
5. Folhas seríceas a glabras.. 6
6. Flores reunidas em umbelas.. B. mathiasiae
6. Flores reunidas em tirsos.. 7
7. Pedicelos até 6 mm compr., estiletes até 2.0 mm compr., paralelos entre si.. B. brevipedicellata
7. Pedicelos até 13 mm compr., estiletes até 2.6 mm compr., divergentes entre si.. B. wurdackii
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Bronwenia brevipedicellata (B.Gates)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteriopsis brevipedicellata B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento serícea(s); pecíolo(s) eglanduloso(s). Inflorescência: número flor(es) menor que 24.
Flor: estilete(s) posição paralelo(s). Fruto: mericarpo(s) núcleo seminífero  liso(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

B. A. Krukoff, 8758, NY, 55156,  (NY00055156), Amazonas, Typus
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Bronwenia cinerascens (Benth.)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria cinerascens (Benth.) Griseb.
homotípico Banisteriopsis cinerascens (Benth.) B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento tomentosa(s); pecíolo(s) glanduloso(s). Inflorescência: número flor(es) maior(es) que.
Flor: estilete(s) posição paralelo(s). Fruto: mericarpo(s) núcleo seminífero  liso(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 Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Coradin, 547, INPA, 76054,  (INPA0076054), Roraima
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Bronwenia ferruginea (Cav.)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria ferruginea Cav.
basiônimo Banisteriopsis ferruginea (Cav.) B.Gates
homotípico Triopterys brasiliensis Poir.
heterotípico Banisteria unialata Vell.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento serícea(s); pecíolo(s) glanduloso(s). Inflorescência: número flor(es) menor que 24.
Flor: estilete(s) posição paralelo(s). Fruto: mericarpo(s) núcleo seminífero  liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto escandente a trepadeira lenhosa; ramos cilíndricos, rugosos a estriados, esparsamente seríceo a glabrescente, lenticelas
esbranquiçadas; estípulas triangulares, até 1 mm compr., seríceas, persistentes. Pecíolo 0,5-1,5 cm compr., canaliculado,
densamente seríceo a glabrescente, eglanduloso; lâmina lanceolada a elíptica a ovada, cartácea, verde em ambas as faces,
4,5-14,5 x 2,8-6,2 cm, ápice acuminado a arredondado, margem levemente revoluta, base atenuada, face adaxial glabra, abaxial
esparsamente serícea a glabrescente, um par de glândulas impressas basilaminares, nervação broquidódroma, nervuras secundárias
arqueadas, nervuras terciárias reticuladas, retículo proeminente na face adaxial. Tirsos com 6-10 flores, reunidos em panículas
axilares ou terminais; ramo da inflorescência achatado lateralmente, densamente a esparsamente seríceo; folhas bracteosas quando
presentes 0,5-0,8 x 0,5 cm, densa seríceas, um par de glândulas na base; brácteas e bractéolas 0,8-1,5 mm compr., triangulares,
dorso carinado, esparsamente seríceas; pedúnculos sésseis ou até 2 mm compr., seríceos; pedicelos 0,6-1,2 cm compr., até 2 cm
compr. nos frutos, densamente a esparsamente seríceos. Flores com sépalas retas, ápice arredondado, margem ciliada, face adaxial
glabra, abaxial serícea; sépala anterior 1,5 x 3 mm compr.; sépalas laterais 2,5 x 3,0 mm; elaióforos 8, amarelos, 2,5-3 x 1,5 mm;
pétalas  amarelas; as laterais elípticas a obovadas, levemente dorso carinado, margem erosa, 4-5 x 2,5-4 mm, unguículos 1 x 0,5
mm; a posterior obovada a orbicular, margem erosa, com um par de glândulas na base, 4,5-5 x  2,5-3,5 mm, unguículos 1,5-2 x
1-1,5 mm. Estames com filetes 2-2,5 mm compr., conectivos eglandulosos, os opostos as sépalas mais estreitos e longos do que
os opostos às pétalas, anteras basifixas, reflexas, tecas pubescentes a glabras. Ovário 1-1,5 x 1-1,5 mm, oval, ápice arredondado,
seríceo; estiletes cilíndricos, retos e unidos ou levemente divergentes no ápice, 1,5-2,5 x 0,5-0,75 mm, seríceos na base ou glabros;
os posteriores levemente mais longos que o anterior ou iguais; estigma capitado, apical. Samarídeos verdes; ala dorsal 2-2,2 x
0,8-1,0 cm, serícea; núcleo seminífero 5-6 x 4-6 mm, densamente seríceo; um par de alulas laterais reduzidas, seríceas. 

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Sergipe)
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Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho, 6224, SP, 311770,  (SP017687), Bahia
A.M. Amorim, 3222, SP, 344916,  (SP013743), Bahia
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Bronwenia longipilifera (B.Gates)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteriopsis longipilifera B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento serícea(s); pecíolo(s) glanduloso(s)/eglanduloso(s). Inflorescência: número flor(es)
maior(es) que. Flor: estilete(s) posição divergente(s). Fruto: mericarpo(s) núcleo seminífero  ala(s) reduzida(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 38613, NY, 859811,  (NY00859811), Mato Grosso do Sul
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Bronwenia mathiasiae (W.R.Anderson)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Stigmaphyllon mathiasiae W.R.Anderson
homotípico Banisteriopsis mathiasiae (W.R.Anderson) W.R.Anderson

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento serícea(s); pecíolo(s) eglanduloso(s). Inflorescência: número flor(es) menor que 24.
Flor: estilete(s) posição divergente(s). Fruto: mericarpo(s) núcleo seminífero  ala(s) reduzida(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 Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Gomes, M., 176, INPA, 63043,  (INPA0063043), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Bronwenia mathiasiae (W.R.Anderson) W.R.Anderson & C.C.Davis

Figura 2: Bronwenia mathiasiae (W.R.Anderson) W.R.Anderson & C.C.Davis

Figura 3: Bronwenia mathiasiae (W.R.Anderson) W.R.Anderson & C.C.Davis

Figura 4: Bronwenia mathiasiae (W.R.Anderson) W.R.Anderson & C.C.Davis
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Bronwenia megaptera (B.Gates)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteriopsis megaptera B.Gates
heterotípico Banisteria ovata Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento serícea(s); pecíolo(s) glanduloso(s). Inflorescência: número flor(es) menor que 24.
Flor: estilete(s) posição paralelo(s). Fruto: mericarpo(s) núcleo seminífero  liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeiras lenhosas; ramos lenticelados. Folhas opostas; pecíolos 1–2 mm compr., glabros, eglandulosos; lâminas 4,5–10 × 3–
6 cm, elípticas, cartáceas, base cuneada, margem levemente revoluta, ápice obtuso, mucronado, face adaxial glabras, face abaxial
serícea, 2-glandulosa nas margens próximo a base. Panículas, multi–flora; brácteas e bractéolas triangulares, carenadas, seríceas.
Sépalas 1,5–2,5 × 2,7–3 mm, face adaxial glabra, face abaxial tomentosa. Pétalas amarelas, glabras, 4–5 × 2,5–4 mm, erosas,
cuneadas, unguículos 1–2 × 0,5–1,5 mm. Estames com filetes desiguais, glabros; anteras iguais, levemente curvadas, glabras.
Ovários seríceos; estiletes 1,5–2,5 × 0,5–0,75 mm, cilíndricos, paralelos, seríceos na base ou glabros; ápice capitado. Samarídeos
esquizocárpicos seríceos; ala dorsal 20–40 × 10–20 mm, serícea; alas laterais reduzidas à uma crista; núcleo seminífero 5–6 × 4–6
mm, seríceo.

COMENTÁRIO

É facilmente reconhecida pelas sépalas tomentosas em ambas as faces, pétalas truncadas na base, conectivos das anteras
pubescente, estiletes truncados e samarídeos com núcleo seminífero elíptico. Ocorre em Caatinga.    

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Paraíba, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 11734, MBM, 64727,  (MBM0064727), Minas Gerais, Typus
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W.R. Anderson, 11735, MBM, 64728,  (MBM0064728), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Bronwenia megaptera (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis
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Bronwenia peckoltii W.R.Anderson &
C.C.Davis
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento serícea(s); pecíolo(s) glanduloso(s)/eglanduloso(s). Inflorescência: número flor(es)
maior(es) que. Flor: estilete(s) posição divergente(s). Fruto: mericarpo(s) núcleo seminífero  liso(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 (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

T. Peckolt, 266, W
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Bronwenia wurdackii (B.Gates)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteriopsis wurdackii B.Gates
heterotípico Banisteria cinerascens  var.  glabrescens Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) indumento tomentosa(s)/serícea(s); pecíolo(s) glanduloso(s). Inflorescência: número flor(es)
maior(es) que. Flor: estilete(s) posição paralelo(s). Fruto: mericarpo(s) núcleo seminífero  ala(s) reduzida(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Ribeiro, J.E.L.S., 875, SP, 285541,  (SP013685), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Contr. Univ. Mich Herb. 25: 146. 2007
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Bunchosia Rich. ex Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bunchosia, Bunchosia acuminata, Bunchosia apiculata, Bunchosia argentea,
Bunchosia armeniaca, Bunchosia decussiflora, Bunchosia glandulifera, Bunchosia itacarensis, Bunchosia macilenta, Bunchosia
maritima, Bunchosia mollis, Bunchosia pallescens, Bunchosia paraguariensis, Bunchosia pernambucana.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Bunchosia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8821.

Tem como sinônimo
heterotípico Malacmaea Griseb.

DESCRIÇÃO

Trees to small trees or shrubs. Leaves opposite; stipules epipetiolar, petioles eglandular; blades abaxially glandular, venation
brochydodromous. Inflorescence axillary, rarely terminal pseudoracemes; bracteoles 1-glandular. Flowers chasmogamous,
zygomorphic; pedicels straight in bud; sepals concealing petals in bud, bent inward at anthesis,
glands decurrent on the pedicel; petals usually glabrous, margin erose to fimbriate to glandular-fimbriate; stamens 10, glabrous,
connectives glandular, anthers monomorphic or heteromorphic; gynoecium 2–3-carpellate, styles 2–3, free to connate, stout,
stigmas apical, capitate. Drupes 2–3-locular, yellow to orange to reddish at maturity; pyrenes free from each other at maturity.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

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

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 (Rondônia)
Nordeste (Piauí, Rio Grande do Norte)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave de identificação para Bunchosia do Brasil
 
1. Caatinga, Cerrado, Floresta Atlântica e Pantanal.. 2
1. Floresta Amazônica… 8
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2. Lâminas foliares com nervuras secundárias alternas; pétalas com margem erosa; gineceu e drupas 2-carpelares… 3
2. Lâminas foliares com nervuras secundárias opostas; pétalas com margem glandular-fimbriadas; gineceu e drupas 3-
carpelares… 5
 
3. Lâminas foliares 6–8-glandulosa abaxialmente próximo a margem, da base ao ápice, base cuneado; florestas ombrófilas densas
e estacionais semideciduais nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo… Bunchosia pallescens
3. Lâminas foliares 2-glandulosas próximo a base, base obtusa; Norte e Nordeste do Brasil… 4
 
4. Lâminas foliares elípticas a ovadas, cartáceas, ápice apiculado; inflorescência simples, brácteas mais curtas que bractéolas;
ovário glabros; drupas vermelhas; floresta ombrófila densa nos Estados do Amapá, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí e Rio Grande do Norte.. Bunchosia apiculata
4. Lâminas foliares amplamente elípticas, coriáceas, ápice acuminado; inflorescência ramificada, brácteas mais longas que
bractéolas; ovário densamente seríceo; drupas amarelo-alaranjado a laranja; floresta ombrófila densa no Estado da Bahia…
Bunchosia itacarensis
 
5. Estiletes completamente ou ½ conados; floresta estacional semidecidual nos Estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco e
Sergipe… Bunchosia pernambucana
5. Estiletes distintos ou conados somente na base… 6
 
6. Lâminas foliares (2–)4–8-glandulosas na face abaxial, próximo a nervura primária; inflorescências 4–8-floras; estames
com filetes em 3 comprimentos, estames posteriores mais curtos que os anteriores; estiletes mais longos que o ovário; floresta
ombrófila densa e estacional semidecidual nos Estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais… Bunchosia macilenta
6. Lâminas foliares 2-glandulosas na face abaxial, próximo a nervuras secundárias; inflorescências 12–22–(30)-floras; estames
com filetes em 2 comprimentos, estames longos alternando com curtos; estiletes do mesmo comprimento ou mais curtos que o
ovário… 7
 
7. Lâminas foliares estreitamente elípticas, ápice acuminado; pedicelos longitudinalmente estriados in vivo, mais grosso que
pedúnculos; estames opostos as sépalas mais longas que aqueles opostos as pétalas; ovário pubescente, estiletes retos no ápice;
drupas vermelho-alaranjado, globosas, lobadas; floresta ombrófila densa e estacional semidecidual nos Estados da Bahia e
Espírito Santo … Bunchosia acuminata
7. Lâminas foliares elípticas, amplamente elípticas, ovadas, amplamente ovadas, a estreitamente obovadas, ápice agudo, raramente
obtuso a arredondado; pedicelos lisos in vivo, mesmo diâmetro que pedúnculos; estames opostos as sépalas mais curtos que
aqueles opostos as pétalas; ovário glabros, estiletes geniculados no ápice; drupas amarelo-alaranjadas a laranja, amplamente
elipsoides a amplamente ovoides, não lobados; nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São
Paulo… Bunchosia maritima
 
8. Lâminas foliares estreitamente elípticas a lanceoladas, pedúnculos bem desenvolvidos nas flores; floresta ombrófila densa e
estacional semidecidual nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais…  Bunchosia paraguariensis
8. Lâminas foliares elípticas a amplamente elípticas, pedúnculos sésseis a muito curtos nas flores.. 9
 
9. Lâminas foliares esbranquiçadas abaxialmente.. 10
9. Lâminas foliares esverdeadas abaxialmente.. 11
 
10. Ramos maduros com lenticelas conspícuas; lâminas com margem ondulada, 4-8-glandulosas próximo a margem; bractéola
1-glandulosa; floresta amazônica acima do Rio Negro provavelmente nos Estados do Amazonas, Amapá, Pará e Roraima;
amplamente cultivada por todo país.. B. glandulifera
10. Ramos maduros sem lenticelas conspícuas; lâminas com margem plana, 0-2-glandulosas próximo a base; bractéola 0-
glandulosa; floresta amazônica nos Estados do Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima… B. argentea
 
11. Ramos sem lenticelas brancas; lâminas foliares glabras; 2-glandulosas na base; floresta amazônica nos Estados do Acre,
Amazonas, Pará e Roraima… B. armeniaca
11. Ramos com lenticelas brancas; lâminas foliares seríceas ou velutinas; 2-glandulosas acima da base, próximo a nervura
primária.. 12
 
12. Lâminas foliares coriáceas, abaxialmente esparsamente seríceas; inflorescências retas, esparsamente seríceas a glabrescentes;
flores decussadas; ovário 2-carpelar; 2 estiletes; floresta amazônica nos Estados do Amazonas e Roraima.. B. decussiflora
12. Lâminas foliares cartáceas, abaxialmente densamente velutinas; inflorescências onduladas, densamente velutinas; flores sub-
opostas; ovário 3-carpelar; 3 estiletes; floresta amazônica no Estado de Roraima… B. mollis
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Bunchosia acuminata Dobson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) plana(s); lâmina(s) foliar(es) indumento glabra(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s) alterna(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento séssil(eis). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição oposta(s); pétala(s)
margem(ns) glandulosa(s). Fruto: drupa(s) trilocular(es); drupa(s) cor laranja.

Forma de Vida
Arbusto

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 (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Lemos Fróes, R., 12660/26, NY, 55519,  (NY00055519), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Bunchosia acuminata Dobson
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Figura 2: Bunchosia acuminata Dobson

Figura 3: Bunchosia acuminata Dobson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bunchosia apiculata Huber
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) plana(s); lâmina(s) foliar(es) indumento glabra(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s) alterna(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento séssil(eis). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição oposta(s); pétala(s)
margem(ns) eglandulosa(s). Fruto: drupa(s) bilocular(es); drupa(s) cor vermelha.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 2417, RB, 106134,  (RB00210849), Ceará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Bunchosia apiculata Huber
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Figura 2: Bunchosia apiculata Huber

BIBLIOGRAFIA

Bull. herb. Boiss. Ser. II. 1: 308.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bunchosia argentea (Jacq.) DC.
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) bulada(s); lâmina(s) foliar(es) indumento glabra(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s) alterna(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento séssil(eis). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição oposta(s); pétala(s)
margem(ns) eglandulosa(s). Fruto: drupa(s) bilocular(es); drupa(s) cor laranja.

Forma de Vida
Árvore

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, Rondônia, Roraima)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ferreira, C.A.C, 8901, INPA, 153555,  (INPA0153555), Rondônia

BIBLIOGRAFIA

Prod. 1: 582. 1. 582.

229

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/INPA0153555


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.
Tem como sinônimo
basiônimo Malpighia armeniaca Cav.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) bulada(s); lâmina(s) foliar(es) indumento glabra(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s) oposta(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento curto(s). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição alterna(s); pétala(s) margem(ns)
eglandulosa(s). Fruto: drupa(s) bilocular(es); drupa(s) cor laranja.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

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, Roraima)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 10932, K (K001223247), NY,  (NY02360863), US,  (US01877019), Roraima

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.
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Figura 2: Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.

Figura 3: Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bunchosia decussiflora W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) plana(s); lâmina(s) foliar(es) indumento glabra(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s) alterna(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento curto(s). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição oposta(s); pétala(s) margem(ns)
eglandulosa(s). Fruto: drupa(s) bilocular(es); drupa(s) cor laranja.

Forma de Vida
Árvore

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, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 10145, INPA, 27277,  (INPA0027277), Roraima
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) plana(s); lâmina(s) foliar(es) indumento serícea(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s) oposta(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento longo(s). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição oposta(s); pétala(s) margem(ns)
glandulosa(s). Fruto: drupa(s) trilocular(es); drupa(s) cor laranja.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

R.F. Garcia, 477, SPF, São Paulo
PROUFBA, 42, ALCB (ALCB039376), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth
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Figura 2: Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth

Figura 3: Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth

Figura 4: Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth
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Figura 5: Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth

Figura 6: Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth

BIBLIOGRAFIA

Planta cultivada em várias localidades no Brasil.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bunchosia itacarensis W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) bulada(s); lâmina(s) foliar(es) indumento glabra(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s) alterna(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento curto(s). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição oposta(s); pétala(s) margem(ns)
eglandulosa(s). Fruto: drupa(s) bilocular(es); drupa(s) cor laranja.

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

S.A. Mori, 13081, CEPEC,  (CEPEC00018471), Bahia, Typus
T. Plowman, 10093, CEPEC,  (CEPEC00020387), Bahia, Typus
São-Mateus, W, 14, MBM (MBM384325), Bahia
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bunchosia macilenta Dobson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) plana(s); lâmina(s) foliar(es) indumento serícea(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s) alterna(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento longo(s). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição alterna(s); pétala(s) margem(ns)
glandulosa(s). Fruto: drupa(s) trilocular(es); drupa(s) cor laranja.

Forma de Vida
Árvore

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

A.M. Amorim, 7174, RB, 462999,  (RB00521243), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Bunchosia macilenta Dobson
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Figura 2: Bunchosia macilenta Dobson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bunchosia maritima (Vell.) J.F.Macbr.
Tem como sinônimo
heterotípico Bunchosia fluminensis (Griseb.) Griseb.
heterotípico Malacmaea fluminensis Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) bulada(s); lâmina(s) foliar(es) indumento glabra(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s) oposta(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento séssil(eis). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição oposta(s); pétala(s)
margem(ns) glandulosa(s). Fruto: drupa(s) trilocular(es); drupa(s) cor laranja.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

D.A. Folli, 4281, CVRD, 7388,  (CVRD007388), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Bunchosia maritima (Vell.) J.F.Macbr.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Bunchosia maritima (Vell.) J.F.Macbr.

Figura 3: Bunchosia maritima (Vell.) J.F.Macbr.

Figura 4: Bunchosia maritima (Vell.) J.F.Macbr.
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Figura 5: Bunchosia maritima (Vell.) J.F.Macbr.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bunchosia mollis Benth.
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) plana(s); lâmina(s) foliar(es) indumento tomentosa(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s) alterna(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento séssil(eis). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição oposta(s); pétala(s)
margem(ns) eglandulosa(s). Fruto: drupa(s) bilocular(es); drupa(s) cor laranja.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. H. Smith, 844, RB, 70142,  (RB00210858)

BIBLIOGRAFIA

Hook. Lond. Journ. Bot. 7: (1848) 127.Hook. 7: (1848) 1
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bunchosia pallescens Skottsb.
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) plana(s); lâmina(s) foliar(es) indumento glabra(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s) alterna(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento séssil(eis). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição oposta(s); pétala(s)
margem(ns) eglandulosa(s). Fruto: drupa(s) bilocular(es); drupa(s) cor laranja.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não 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 (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 47617, RB, 379710,  (RB00210884), Paraná
Schwirkowski, P., 2663, FURB (FURB57409), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Bunchosia pallescens Skottsb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Bunchosia pallescens Skottsb.

Figura 3: Bunchosia pallescens Skottsb.

Figura 4: Bunchosia pallescens Skottsb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Bunchosia pallescens Skottsb.

Figura 6: Bunchosia pallescens Skottsb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bunchosia paraguariensis Nied.
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) plana(s); lâmina(s) foliar(es) indumento glabra(s)/serícea(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s)
oposta(s). Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento longo(s). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição oposta(s); pétala(s)
margem(ns) eglandulosa(s). Fruto: drupa(s) bilocular(es); drupa(s) cor laranja.

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 76306, RB, 492370,  (RB00580748), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Bunchosia paraguariensis Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Bunchosia paraguariensis Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bunchosia pernambucana W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) foliar(es) plana(s); lâmina(s) foliar(es) indumento glabra(s); lâmina(s) foliar(es) nervura(s) oposta(s).
Inflorescência: pedúnculo(s) comprimento séssil(eis). Flor: estilete(s) livre(s); flor(es) posição oposta(s); pétala(s)
margem(ns) glandulosa(s). Fruto: drupa(s) trilocular(es); drupa(s) cor laranja.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos, 1 m alt.; ramos lenticelados. Folhas subopostas, conduplicadas; pecíolos 4–6 mm compr., seríceos a glabros,
eglandulosos; lâminas 6,5–10 × 2,3–4 cm, elípticas a lanceoladas, cartáceas, base cuneada, margem plana, ápice agudo a
acuminado, seríceas a glabras em ambas as faces, eglandulosa ou 2-glandulosa na base. Tirsos ou panículas, axilares, paucifloros;
brácteas ovais, seríceas; bractéolas ovais, 1-glandulosas. Sépalas 1–1,9 × 1,5–1,8 mm, glabras ambas as faces, margens ciliadas.
Pétalas amarelas, não mudando de cor na pós-antese, 4–4,5 × 4–4,5 mm, orbiculares, fimbrio-glandulares, unguículos 2,5–5
× 0,5–0,75 mm. Estames com filetes desiguais, glabros; conectivos glandulares; anteras iguais, glabras. Ovários tricarpelares,
seríceos; estiletes 1,8–2,1 mm compr., cilíndricos, paralelos, conatos até a metade ou até o ápice, glabros; ápice truncado. Drupas
verdes tornando-se alaranjadas a avermelhadas quando maduras, 8–10 × 7–8 mm, trilobadas, glabras.

COMENTÁRIO

É facilmente reconhecida pelas bractéolas com uma única glândula discoide, pétalas fimbrio-glandulares, estiletes conatos até a
metade ou até o ápice, e drupas tricarpelares. Ocorre em Caatinga e Floresta Estacional.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiroz, 7282, HUEFS, 60991,  (HUEFS0060991), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Bunchosia pernambucana W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Burdachia Mart. ex Endl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Burdachia, Burdachia duckei, Burdachia prismatocarpa, Burdachia
sphaerocarpa.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Burdachia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB79228.

Tem como sinônimo
heterotípico Carusia Mart. ex Nied.
heterotípico Tetrapodenia Gleason

DESCRIÇÃO

Arvoretas a arbustos; estípulas conadas, epipeciolares, persistentes; folhas abaxialmente glabras a pubescentes; tirsos, pêndulos;
pedicelo circinado na pré-antese; botões florais esféricos; pétalas laterais róseas; 10 estames férteis; filetes glabros; conectivos
concrescidos; anteras retas, ápice das tecas arredondado, mais curto que o conectivo; ovário 3-locular; estiletes com ápice
dobrado; estigma terminal; mericarpos não alados, glabros.

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

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

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Burdachia do Brasil (modificado de Anderson 1981)
1. Estípulas abaxialmente glabras; lâminas foliares glabras; pedúnculos glabros a glabrescentes; ovários depresso-globosos;
mericarpos conoides a esferoides, paredes lisas.. B. sphaerocarpa
1. Estípulas abaxialmente seríceas a glabrescentes; lâminas foliares abaxialmente seríceas, tomentosas a glabrescentes; pedúnculos
seríceos; ovários conoides; mericarpos piramidais, 8-9-costados.. 2
2. Estípulas 6-10 mm compr.; lâminas foliares 6-14 cm larg.; mericarpos 14-20 mm compr.. B. prismatocarpa
2. Estípulas 3-5 mm compr.; lâminas foliares até 6 cm larg.; mericarpos até 12 mm compr.. B. duckei
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Burdachia duckei Steyerm.
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) indumento face(s) abaxial serícea(s) à glabrescente(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial tomentosa(s) à
glabrescente(s); lâmina(s) largura até 6 cm largura. Fruto: mericarpo(s) comprimento até 12 mm comprimento; mericarpo(s)
ornamentação 8 à 9 costado(s).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Rodrigues, E., s.n., SP, 304206,  (SP013831), Amazonas
A. Ducke, 522, NY, 55526,  (NY00055526), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Fieldiana Bot. 28: No. 2 283 (1952). 28: No. 2 283 (1952
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Burdachia prismatocarpa Mart. ex A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Burdachia prismatocarpa, .

Tem como sinônimo
homotípico Burdachia prismatocarpa  Mart. ex A.Juss. var.  prismatocarpa
heterotípico Burdachia prismatocarpa  var.  loretoensis W.R.Anderson

DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) indumento face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial serícea(s) à glabrescente(s);
lâmina(s) largura entre 6 e 14 cm largura. Fruto: mericarpo(s) comprimento mais longo que 14 mm comprimento;
mericarpo(s) ornamentação 8 à 9 costado(s).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 24154,  (RB00211018), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Burdachia prismatocarpa Mart. ex A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Burdachia prismatocarpa Mart. ex A.Juss.

Figura 3: Burdachia prismatocarpa Mart. ex A.Juss.

Figura 4: Burdachia prismatocarpa Mart. ex A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Burdachia prismatocarpa Mart. ex A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Ann. Sc. Nat. Ser. II. 13: (1840) 330. 13. (1840) 330.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Burdachia sphaerocarpa A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Burdachia sphaerocarpa, .

Tem como sinônimo
homotípico Burdachia sphaerocarpa  A.Juss. var.  sphaerocarpa
heterotípico Burdachia atractoides Nied.
heterotípico Tetrapodenia glandifera Gleason

DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) indumento face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial glabro(s) à glabrescente(s);
lâmina(s) largura até 6 cm largura. Fruto: mericarpo(s) comprimento até 12 mm comprimento; mericarpo(s) ornamentação
liso(s).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Rodrigues, W., 2887, SP, 75104,  (SP013844), Amazonas
Rodrigues, W., 308, SP, 74954,  (SP013846), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Ann. Sc. Nat. Ser. II. 13: (1840) 330. 13. (1840) 330.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima Rich. ex Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Byrsonima, Byrsonima aerugo, Byrsonima affinis, Byrsonima altissima,
Byrsonima alvimii, Byrsonima arthropoda, Byrsonima bahiana, Byrsonima basiloba, Byrsonima blanchetiana, Byrsonima
brachybotrya, Byrsonima brachystachia, Byrsonima bronweniana, Byrsonima bumeliifolia, Byrsonima cacaophila, Byrsonima
chalcophylla, Byrsonima christianeae, Byrsonima chrysophylla, Byrsonima cipoensis, Byrsonima clausseniana, Byrsonima
coccolobifolia, Byrsonima concinna, Byrsonima coniophylla, Byrsonima cordifolia, Byrsonima correifolia, Byrsonima crassifolia,
Byrsonima crispa, Byrsonima cuprea, Byrsonima cydoniifolia, Byrsonima dealbata, Byrsonima delicatula, Byrsonima densa,
Byrsonima duckeana, Byrsonima eugeniifolia, Byrsonima euryphylla, Byrsonima fanshawei, Byrsonima fernandezii, Byrsonima
fonsecae, Byrsonima formosa, Byrsonima frondosa, Byrsonima garcibarrigae, Byrsonima gardneriana, Byrsonima guilleminiana,
Byrsonima hatschbachii, Byrsonima hirsuta, Byrsonima incarnata, Byrsonima intermedia, Byrsonima japurensis, Byrsonima
krukoffii, Byrsonima laevis, Byrsonima lanulosa, Byrsonima laxiflora, Byrsonima ligustrifolia, Byrsonima linearifolia, Byrsonima
linguifera, Byrsonima luetzelburgii, Byrsonima macrophylla, Byrsonima martiana, Byrsonima melanocarpa, Byrsonima
microphylla, Byrsonima minarum, Byrsonima morii, Byrsonima myricifolia, Byrsonima niedenzuiana, Byrsonima nitidifolia,
Byrsonima oblanceolata, Byrsonima oblongifolia, Byrsonima onishiana, Byrsonima oxyphylla, Byrsonima pachyphylla,
Byrsonima paulista, Byrsonima pedunculata, Byrsonima perseifolia, Byrsonima piresii, Byrsonima poeppigiana, Byrsonima
psilandra, Byrsonima punctulata, Byrsonima putumayensis, Byrsonima rigida, Byrsonima riparia, Byrsonima rodriguesii,
Byrsonima rotunda, Byrsonima rupestris, Byrsonima salzmanniana, Byrsonima schomburgkiana, Byrsonima schunkei, Byrsonima
sericea, Byrsonima souzae, Byrsonima spicata, Byrsonima spinensis, Byrsonima stannardii, Byrsonima stipulacea, Byrsonima
subcordata, Byrsonima triopterifolia, Byrsonima umbellata, Byrsonima vacciniifolia, Byrsonima variabilis, Byrsonima
verbascifolia, Byrsonima vernicosa, Byrsonima viminifolia, Byrsonima wurdackii.

COMO CITAR

Francener, A. 2020. Byrsonima in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8827.

DESCRIÇÃO

Árvores, arbustos ou subarbustos; Os tricomas são principalmente medifixos, basifixos ou estrelados em algumas espécies;
estípulas intra e epipeciolar, sendo um par distinto totalmente conadas ou parcialmente conadas, persistente na maioria das
espécies, decíduas em algumas; folhas eglandulares. Tirsos com cincínios unifloros ou 2-3 flores por cincínio nas axilas de
uma única bráctea; brácteas e bractéolas decíduas ou persistentes, eglandulares, as bractéolas presentes na articulação pedicelo-
pedúnculo; pedicelo séssil ou, em poucas espécies, pedúnculo curto. Sépalas todas biglandulares ou todas eglandulares. Corola
bilateralmente simétrica; pétalas amarelas ou amarelo-claras, brancas, rosa ou vermelhas, glabras na maioria das espécies, as
laterais 4 com unhas curvadas delgadas, o par anterior com membros profundamente em forma de taça, o par posterior raso, a
pétala posterior com uma unha forte e ereta e o limbo pequeno, achatado ou amassado e frequentemente reflexo; pétalas laterais
inteiras, onduladas ou numerosas; androceu radialmente simétrico; estames 10, todos férteis; filetes distintos ou conados na base,
semelhantes, geralmente com  alguns tricomas na base, pelo menos adaxialmente; anteras ± iguais de comprimento diferente
em algumas espécies,  glabras ou pilosas, o conectivo igualando ou excedendo os lóculos, com pequenas a grandes extensões
glandulares; Pólen radialmente simétrico, tricolporado; receptáculo basifixo com tricomas retos entre o androceu e o gineceu;
gineceu pelo menos aparentemente radialmente simétrico; ovário com os 3 carpelos completamente conados, trilocular, todos
férteis ou o lóculo anterior vazio em algumas espécies; Estiletes 3, delgados, com  estigmas minutamente subulado, apicais ou
ligeiramente internos. Fruto drupáceo, a polpa fina verde tornando-se amarela, laranja, vermelha, roxa, azul ou preta-azulada na
maturidade, o pirênio com uma parede dura, trilocular. (Anderson et al., 2006).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore, Erva, Subarbusto

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

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

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo de Várzea, Campo Rupestre, 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), Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave do gênero Byrsonima para o Brasil
(Baseada em Anderson, 1982; Elias, 2004; Francener 2016)
 
1. Pétala posterior branca ou rósea.
2. Anteras com tecas de ápice acuminado, mucronado ou caudado.
3. Pétalas externamente seríceas ou adpresso-tomentosas; folhas persistentemente coma face abaxial serícea........................B.
altissima.
3. Pétalas glabras; folhas adultas sempre com a face abaxial glabra ou subglabra ou muito cedo glabrescente.
4.  Estípulas externamente glabras, entrenós glabros..............................................................B. euryphylla.
4. Estípulas seríceas ou seríceo-hirsutas, entrenós com indumento...................................................B. japurensis.
2. Anteras com tecas de ápice arredondado, agudo ou ligeiramente mucronulado.
5. Anteras com indumento.
6. Conectivo de todos os estames não ultrapassando o ápice das tecas, o aquele dos estames anteriores ultrapassando o ápice em
menos de ¼ do comprimento das tecas.
7. Folhas oblanceoladas ou elíptico-oblanceoladas; pedicelos sésseis.............................................B. onishiana.
7. Folhas elípticas ou ovais; pedicelos pedunculados.
8. Brácteas decíduas na floração..................................................................B. pedunculata.
8. Brácteas persistentes na floração e na frutificação.
9. Lâmina foliar 10-24 x 4,2-10 cm, ligeiramente revoluta, face abaxial com tricomas esbranquiçados; pecíolo 1,2-3,2 cm
compr...................................................................................B. cacaophila.
9. Lâmina foliar 2–9.1 × 1–4.9 cm, fortemente revoluta, face abaxial com tricomas marrons ou castanhos.......B. vernicosa.
6. Conectivos dos estames anteriores ultrapassando o ápice das tecas em mais e ¼ do comprimento das mesmas.
10. Pecíolos das folhas maiores com 1 cm de comprimento ou mais.
11. Maioria das brácteas da inflorescência decíduas na floração...........................................B. fernandezii.
11. Brácteas da inflorescência persistentes na frutificação.
12. Brácteas com no mínimo 3 mm de comprimento.
13. Todas as flores da inflorescência dispostas em cincínios unifloros........................B. schomburgkiana.
13. Maioria das flores da inflorescência dispostas em cincínios bifloros ou 3-floros.....................B. alvimiii.
12. Brácteas com no máximo 2,5 mm de comprimento.................................................B. riparia.
10. Pecíolos das folhas maiores com até 0,6 cm de comprimento.
14. Folhas lineares a estreitamente elípticas..........................................................B. oblongifolia.
14. Folhas de outros formatos.
15. Face abaxial da lâmina foliar com indumento denso.
16. Tricomas da face abaxial da lâmina foliar estipitados........................................B. correifolia.
16. Tricomas da face abaxial da lâmina foliar sésseis.
17. Folhas maiores com até 5 cm de comprimento......................................B. blanchetiana.
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17. Folhas maiores com mais de 6 cm de comprimento.......................................B. rotunda.
15. Face abaxial da lâmina foliar glabra, subglabra, esparsamente serícea, serícea apenas na nervura central ou esparsamente
tomentosa nas folhas novas.
18. Pecíolo tomentoso, adpresso-tomentoso ou adpresso-hirsuto.
19. Folhas ovais, oblongas ou largamente elípticas, coriáceas, brácteas 0,8-2 mm compr.
20. Base da lâmina foliar cordada, margem revoluta; Oeste de Goiás......................B. cordifolia.
20. Base atenuada, cuneada a séssil; margem levemente revoluta; Espírito Santo e Bahia......B. nitidifolia.
19. Folhas obovais, cartáceas ou cartáceo-coriáceas, brácteas 3-5 mm compr..........B. schomburgkiana.
18. Pecíolo glabro, subglabro, seríceo ou esparsamente seríceo.
21. Folhas com mais de 6 cm de compr. pedúnculo principal com mais de 6, 5 cm compr.......B. coccolobifolia.
21. Folhas com 6 cm de compr. ou menos, pedúnculo principal com até 3 cm compr.
22. Inflorescência com pedúnculo principal glabro ou subglabro, raque subglabra a muito esparsamente
serícea....................................................................B. subcordata.
22. Inflorescência com pedúnculo principal esparsamente seríceo a seríceo ou tomentoso, raque esparsamente serícea, adpresso-
tomentosa ou tomentosa.
23. Pecíolo até 0,1 cm compr., raramente 0,2 cm compr.........................B. vacciniifolia.
23. Pecíolo 0,2-0,6 cm compr.............................................B. gardneriana.
5. Anteras glabras.
24. Conectivo dos estames anteriores ou de todos ultrapassando o ápice das tecas em mais de ¼ do comprimento das mesmas.
25. Grande maioria ou todas as brácteas e bractéolas decíduas na floração (exceto B. perseifolia, B. niedenzuiana e B. spinensis).
26. Maioria das flores da inflorescência dispostas em cincínios 2-4-floros....................................B. wurdackii.
26. Maioria das flores da inflorescência dispostas em cincínios unifloros.
27. Ovário e frutos com indumento.
28. Raque da inflorescência 8,5-15 cm compr., folhas 11-25,5 cm compr............................B. incarnata.
28. Raque da inflorescência 3,5-4,5 cm compr., folhas 3,5-10 cm compr..........................B. chalcophylla.
27. Ovário e frutos glabros.
29. Conectivo dos estames anteriores ultrapassando o ápice das tecas no dobro do seu comprimento ou mais, estiletes mais ou
menos de comprimento igual ou subigual ao ovário......................................B. frondosa.
29. Conectivo dos estames anteriores ultrapassando o ápice das tecas em até metade do comprimento das mesmas, estiletes bem
mais longos que o ovário.
30. Pedicelos dos botões jovens eretos.................................................B. myricifolia.
30. Pedicelos dos botões jovens circinados.
31. Bractéolas decíduas na floração, ao menos das flores mais basais da inflorescência......B. ligustrifolia.
31. Brácteas persistentes durante toda a floração e pelo menos até o início da frutificação.
32. Maioria das folhas cartáceas; restingas ou matas de encostas em áreas litorâneas do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul.
33. Cincínios bifloros, folhas na maioria elípticas com ápice acuminado.........B. perseifolia.
33. Cincínios unifloros, folhas na maioria obovais com ápice arredondado, agudo, ou
mucronulado....................................................B. niedenzuiana.
32. Folhas cartáceo-coriáceas; campos de altitude de Minas Gerais...................B. spinensis.
25. Brácteas e bractéolas persistentes na floração e/ou na frutificação.
34. Porção do conectivo que ultrapassa as tecas globosa.
35. Tecas largamente aladas......................................................................B. piresii.
35. Tecas não aladas ou estreitamente aladas.
36. Base das folhas subcordada ou cordada...................................................B. umbellata.
36. Base das folhas cuneada, atenuada ou decorrente no pecíolo, mais raramente arredondada.
37. Racemo descontínuo, brácteas com 1,5-5 mm compr.
38. Pedicelo circinado nos frutos, folhas esbranquiçadas na face abaxial, pecíolo das folhas novas esparsamente seríceo, frutos ca.
3 mm diâmetro, vermelhos quando maduros............B. bronweniana.
38. Pedicelo ereto nos frutos, folhas não esbranquiçadas na face abaxial, pecíolo das folhas novas glabro, frutos ca. 6 mm
diâmetro, negros quando maduros....................................B. concinna.
37. Racemo contínuo ou descontínuo apenas nos primeiro nós proximais, brácteas com até 1 mm compr.
39. Raque com mais de 3,6 cm compr., raque e pedicelo esparsamente seríceos ou seríceos.
40. Folhas com ápice acuminado ou às vezes agudo, frutos maduros com mais de 4 mm de diâmetro.
41. Pedicelos dos frutos delgados, frutos imaturos subglobosos a elipsoides 4-5 x 5-6 mm de
diâmetro..............................................................B. densa.
41. Pedicelos dos frutos crasso, frutos imaturos globosos, ca. 8 mm de diâmetro.......................................................B.
garcibarrigae.
40. Folhas com ápice emarginado, arredondado, obtuso ou mucronulado, frutos maduros com no máximo 3 mm de
diâmetro..............................................B. melanocarpa.
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39. Raque com até 1,9 cm compr., raque e pedicelos glabros ou subglabros..................B. formosa.
34. Porção do conectivo que ultrapassa as tecas não globosa.
42. Lamina foliar abaxialmente vilosa, tomentosa ou densamente serícea.
43. Tricomas da face abaxial da lâmina foliar (exceto as nervuras) com um dos braços abortados ou muito
reduzido.............................................................................B. punctulata.
43. Tricomas da face abaxial da lâmina foliar portando os dois braços com comprimento semelhante.
44. Pétala posterior alva a vermelha ou alva apenas com a unha vermelha, Amazonas..............B. cuprea.
44.  Pétala posterior alva com a unha amarela, tornando-se vermelha, Minas Gerais............B. macrophylla.
42. Lâmina foliar (exceto as nervuras) glabra, subglabra, esparsamente serícea ou esparsamente tomentosa.
45. Ovário com indumento.
46. Racemos de dicásio pedunculados, fruto romboide com depressões..........................B. souzae.
46. Racemos de cincínios sésseis, frutos globosos.......................................B. christianeae.
45. Ovário glabro.
47. Conectivo obovoide e sempre mais largo que as tecas, pelo menos nos estames opostos aos lobos do cálice, nervuras terciárias
das folhas crassas e salientes.
48. Tricomas da face abaxial da lâmina foliar (exceto as nervuras) com um dos braços abortados ou muito
reduzido...................................................................B. punctulata.
48. Tricomas da face abaxial da lâmina foliar portando os dois braços com comprimento
semelhante....................................................................B. cuprea.
47. Conectivo obovoide, cônico ou cilíndrico, nunca mais largos que as tecas, nervuras terciárias das folhas delgadas e não
salientes.
50. Anteras com tecas lineares; Sul e Sudeste do Brasil.
51. Bractéolas decíduas na floração, ao menos das flores mais basais da inflorescência.........................................................B.
ligustrifolia.
51. Brácteas persistentes durante toda a floração e pelo menos até o início da frutificação.
52. Maioria das folhas cartáceas, plantas ocorrendo em restingas ou matas de encostas em áreas litorâneas do Rio de Janeiro ao
Rio Grande do Sul.
53. Cincínios bifloros, folhas na maioria elípticas com ápice acuminado....B. perseifolia.
53. Cincínios unifloros, folhas na maioria obovais com ápice arredondado, agudo, ou mucronulado...............................................B.
niedenzuiana.
52. Folhas cartáceo-coriáceas, plantas ocorrendo em campos de altitude de Minas Gerais.............................................................B.
spinensis.
50. Anteras com tecas oblongas; Norte do Brasil....................................B. rodriguesii.
24. Conectivo de todos os estames não ultrapassando o ápice das tecas ou ultrapassando-o em menos de ¼ do comprimento das
mesmas.
54. Estames com tecas das anteras largamente aladas.
55. Folhas glaucas; drupas 4,5-5,5 mm diam.........................................................B. luetzelburgii.
55. Folhas não glaucas; drupas ca. 12 mm diam............................................................B. laevis.
54. Estames com tecas das anteras não aladas ou estreitamente aladas.
56. Folhas oblanceoladas ou elíptico-oblanceoladas.....................................................B. onishiana.
56. Folhas de outros formatos.
57. Face abaxial das folhas adultas esparsamente tomentosa, vilosa, densamente serícea, esparsamente serícea, ou seríceo-hirsuta,
tomentosa ou tomentoso-hirsuta apenas na nervura central.
58. Lâmina foliar 1,6-3,6 x 0,9-2,4 cm; pétala posterior com a unha alva a rósea; tricomas dos filetes ondulados; drupa ca. 6 mm
diam.......................................................................B. microphylla.
58. Lâmina foliar 6,3-20,0 x 2,9-12,5 cm; pétala posterior alva com a unha amarela, tornando-se vermelha; tricomas dos filetes
não ondulados; drupa 11,0-14,0 mm diam............................................B. macrophylla.
57. Face abaxial das folhas adultas glabra ou subglabra.
59. Ervas, subarbusto ou arbustos com até 3 m de altura
60. Arbustos bastante ramificados com 0,8-3 m de altura.
61. Brácteas largamente ovais ou oblongas, lobos do cálice externamente glabros, ápice das folhas apiculado, obtuso, emarginado-
apiculado, emarginado ou arredondado, não recurvado, pedicelo dos botões circinados................................................................B.
triopterifolia.
61. Brácteas lanceoladas, lobos do cálice externamente esparsamente seríceos ou seríceos, ápice das folhas agudo a acuminado,
recurvado, pedicelo dos botões ereto ou ligeiramente circinado........B. eugeniifolia.
60. Ervas ou subarbustos pouco ramificados com 7-50 cm de altura..............................B. rigida.
59. Arvoretas e árvores com mais de 3 m de altura.
62. Entrenós dos ramos novos seríceos ou esparsamente seríceos.
62. Entrenós dos ramos novos glabros ou subglabros.
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63. Brácteas oblongas ou lanceoladas com 2-5 mm compr., raque serícea, seríceo-tomentosa ou tomentosa; Norte do
Brasil.............................................................B. coniophylla.
63. Brácteas ovais ou suborbiculares com no máximo 1,5 mm compr. raque glabra, subglabra ou esparsamente serícea; Nordeste
do Brasil e Espírito Santo...............................B. bahiana.
1. Pétala posterior amarela, podendo se tornar alaranjadas ou vermelhas quando velhas.
64. Pétalas laterais amarelas, podendo se tornar alaranjadas ou vermelhas quando velhas.
65. Lâmina serícea, adpresso-tomentosa, glabrescente ou glabra abaxialmente, os tricomas (quando presentes) sésseis, subsésseis
com o base dos tricomas muito curta.
66. Pétala posterior eglandular.
67. Par de estípulas interpeciolares parcialmente conadas ou livres.
68. Lâmina foliar 1,4-2,2 cm larg. elíptica-linear.....................................................B. hatschbachii.
68. Lâmina foliar 0,3-0,9 cm, linear.................................................................B. linearifolia.
67. Par de estípulas interpeciolares completamente conadas.
69. Lâmina foliar adpresso-tomentosa ou serícea abaxialmente.
70. Pétalas amarelas, tornando-se alaranjadas quando velhas.
71. Subarbustos ou arbustos.
72. Tirsos com os cincínios congestos no ápice da raque da inflorescência, dando um aspecto
umbeliforme......................................................................B. dealbata.
72. Tirsos com cincínios dispersos pela raque da inflorescência.
73. Folhas elípticas, oblanceoladas a obovada, nós e folhas dispersas nos ramos, não reunidas ao nível do solo.
74. Indumento da face abaxial da lâmina foliar ferrugíneo.
75. Subarbustos com até 1,5 m de altura.................................B. viminifolia.
75. Arbustos com mais de 1,5 m de altura.................................B. crassifolia.
74. Indumento da face abaxial da lâmina foliar esbranquiçado....................B. cydoniifolia.
73. Folhas obovadas, oblanceoladas ou espatuladas, nós e folhas congestas e reunidas no nível do
solo....................................................................B. guilleminiana.
71. Arvoretas ou árvores.
76. Tirsos 1-2 flores por cincínio, raque tomentosa ou velutina.
77. Indumento da face abaxial irregularmente decíduo, tricomas usualmente ferrugíneo ou marrom
claro.......................................................................B. crassifolia.
77. Indumento da face abaxial esbranquiçado, esparsamente seríceo a seríceo-velutíneo.....B. cydoniifolia.
76. Tirsos usualmente 2-4 flores por cincínio; raque serícea..............................B. guilleminiana.
70. Pétalas amarelas, nunca se tornando alaranjadas quando velhas.
78. Subarbustos ou arbustos.
79. Pecíolo 0,4-0,8 cm compr.; face abaxial da lâmina foliar esparsamente tomentosa.............B. delicatula.
79. Pecíolo séssil; face abaxial da lâmina foliar adpresso-tomentosa a densamente adpresso-
tomentosa........................................................................B. psilandra.
78. Arvoretas ou árvores.
80. Pecíolos bem desenvolvidos das folhas maiores (1,5-4,0 cm compr.).
81. Lâmina foliar com face abaxial castanha; estípulas 2,5-4 mm compr.; brácteas circinadas.....B. aerugo.
81. Lâmina foliar com face abaxial douradas; estípulas 5-6 mm compr.; brácteas eretas ou
patentes..................................................................B. putumayensis.
80. Pecíolos pouco desenvolvidos das folhas maiores (0,2-1,5 cm compr.).
82. Ápice dos conectivos arredondado; tricomas da face abaxial das folhas retos em forma de T.
83. Drupas globosas, com ápice arredondado; Sudeste e Nordeste do Brasil (Floresta Atlântica e Campos de Altitude)
83. Drupas ovoides, com uma protuberância apiculada no ápice; Norte e Centro-Oeste
(Amazônia)............................................................B. arthropoda.
84. Face abaxial da lâmina foliar com o indumento seríceo-dourado.........B. salzmanniana.
84. Face abaxial da lâmina foliar com o indumento seríceo-castanho……..….…….B. minarum.  
82. Ápice dos conectivos agudo ou acuminado; tricomas da face abaxial das folhas não ramificados, raramente ramificados (em
forma de T)........................................... B. fanshawei.
69. Lâmina foliar glabra ou glabrescente abaxialmente.
85. Pecíolos sésseis ou subsésseis até 0,5 cm compr.; brácteas eretas.
86. Subarbustos até 0,5 m com caule subterrâneo..............................................B. oxyphylla.
86. Arbustos 0,5-2 m alt com caule aéreo.
87. Ovário glabro.................................................................B. intermedia.
87. Ovário seríceo...................................................................B. paulista.
85. Pecíolos desenvolvidos 0,6-5 cm compr.; brácteas reflexas ou circinadas.
88. Ovário glabro ou esparsamente seríceo.............................................B. arthropoda.
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88. Ovário densamente seríceo.
89. Brácteas circinadas............................................................B. crispa.
89. Brácteas reflexas........................................................B. oblanceolata.
66. Pétala posterior com duas ou mais glândulas no ápice da unha ou ocasionalmente na base do limbo.
90. Ovário glabro.
91. Tricomas esbranquiçados na face abaxial da folha.....................................................B. laxiflora.
91. Tricomas castanhos na face abaxial da folha......................................................B. chrysophylla.
90. Ovário seríceo a glabrescente.
92. Arvoreta de até 6 m alt; drupas 5-7 mm diam..........................................................B. sericea.
92. Árvores 3-25 m alt; drupas 10-12 mm diam...........................................................B. spicata.
65. Lâmina velutina, tomentosa ou lanosa abaxialmente, os tricomas com a base pedunculada.
93. Lâmina abaxialmente lanulosa, com tricomas fortemente entrelaçados.
94. Base da lâmina foliar lobada.
95. Árvores 4-8 m alt; O tronco com um casca de cortiça; lâmina revoluta na margem, mas também ondulada; anteras com o
conectivo usualmente seríceo; inflorescência pendente no fruto; drupas com mais de 3 cm diam......................B. affinis.
95. Subarbustos até 1,5 m alt.; ramificado desde a base, os ramos sem cortiça; lâmina revoluta na margem, mas de outra forma
plana; anteras glabras; inflorescência ereta no fruto; fruto de até 2 cm de diam..................................B. basiloba.
94. Base da lâmina foliar cuneada ou arredondada.
96. Arvoreta; frutos 8-16 mm diam.; Minas Gerais e Bahia...............................................B. stannardii.
96. Subarbusto; frutos 6-9 mm diam.; Rondônia.........................................................B. lanulosa.
93. Lâmina velutina, hirsuta ou tomentosa abaxialmente, com tricomas retos ou torcidos, mas nunca fortemente entrelaçados.
97. Conectivos não ultrapassando os lóculos das anteras ou ultrapassando no máximo em 0,5 mm de comprimento; estípulas
persistentes.
98. Folhas congestas (internós não evidentes) no ápice dos ramos; face adaxial com tricomas não ramificados ou raramente
ramificados..................................................................................B. verbascifolia.
98. Folhas com internós separados e dispersas nos ramos; face adaxial com tricomas (quando presentes) ramificados (com base e
trabécula desenvolvidas).
99. Pecíolo hirsuto.............................................................................B. hirsuta
99. Pecíolo seríceo, tomentoso ou glabro.                              
100. Face abaxial com tricomas em forma de T, geralmente a trabécula maior que a base.
101. Trabécula dos tricomas 0,5-1 mm compr.; tronco nunca esfoliante.....................B. clausseniana.
101. Trabécula 0,8-2,3 mm compr.; tronco geralmente esfoliante, conferindo coloração avermelhada na região
esfoliante......................................................................B. pachyphylla.
100. Face abaxial com tricomas em forma de Y, a trabécula normalmente mais curta que a base.
102. Folhas fortemente revolutas......................................................B. linguifera.
102. Folhas planas ou levemente revolutas na margem.
103. Pedúnculo da inflorescência 0,3-2 mm compr.; bractéolas no ápice do pedúnculo, 0,8-1,5 (-2) mm compr.,
1 mm larg.; lâmina das maiores folhas 10-19 x 4,5-9 cm; pecíolo 6-15 (-18) mm compr.; sépala adaxialmente
glabra.........................................................B. poeppigiana.
103. Pedúnculo da inflorescência 3-15 mm compr.; bractéolas abaixo do ápice do pedúnculo, 1,5-4 (-7) mm compr. 1,5-3 (5)
mm larg.; lamina das maiores folhas 20-29 x 8-14 cm; pecíolo (16-) 20-31 mm compr.; sépala adaxialmente esparsamente a
densamente adpresso-tomentosa.....................B. schunkei.
97. Conectivos ultrapassando os lóculos das anteras acima de 0,5 mm de comprimento; estípulas decíduas.
104. Face abaxial com tricomas estrelados.
105. Tirsos, 1 flor por cincínio.................................................................B. duckeana.
105. Tirsos, 2-3 flores por cincínios............................................................B. stipulacea.
104. Face abaxial com tricomas em forma de T, sinuosos...................................................B. krukofii.
64. Pétalas laterais róseas ou alvas
106. Anteras seríceas; ovário seríceo.............................................................................B. bumeliifolia.
106. Anteras glabras; ovário glabro.
107. Tirsos com os cincínios congestas no ápice dando um aspecto umbeliforme.
108. Estípula 1-2 mm compr.; raque da inflorescência 3-5,8 cm compr.; Paraná e São Paulo........................B. brachybotrya.
108. Estípula 2-3 mm compr.; raque da inflorescência 6-9 cm compr.; Bahia...........................................B. morii.
107. Tirsos com cincínios dispersos pela raque da inflorescência.
109. Face abaxial da lâmina foliar coberta por tricomas não ramificados; nervuras primárias, secundárias e terciárias fortemente
proeminentes.........................................................................................B. rupestris.
109. Face abaxial da lâmina foliar coberta por tricomas ramificados; nervuras primárias, secundárias proeminentes mas
usualmente escondida pelo indumento e nervuras terciárias planas a proeminentes.
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110. Arbustos (0,6-) 1,0-2,0 (-3,5) m alt.; folhas 3,0-15,5 x 2,0-7,0 cm, abaxialmente densamente tomentosa ou
glabrescente....................................................................................B. variabilis.
110. Subarbustos 0,3-0,7 m alt.; folhas 1,5-7,0 x 0,4-2,0 cm, abaxialmente esparsamente tomentosa................B. cipoensis.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima aerugo Sagot
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 15,0-33,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 2,5-4,0 mm compr., conadas, agudas ou obtusas, persistentes no pecíolo. Folhas
cartáceas; pecíolo (1,5-) 2,0-4,0 cm compr.; lâmina (12-) 14-21 (-25) cm, elíptica ou levemente obovada, ápice agudo, base
cuneada ou atenuada, margem ligeiramente revoluta; face adaxial glabra ou algumas vezes serícea e face abaxial densamente
e persistentemente ferrugínea-serícea, tricomas subsésseis, os dois braços 0,2-0,5 mm compr., retos; nervuras; 9-13 nervuras
secundárias proeminentes na face abaxial. Tirsos, 1 (-2) flores por cincínio, 7,0-13,0 (-19,0) cm compr.; brácteas e bractéolas
presentes na base do pedicelo, persistentes ou decíduas; brácteas 3,5-5,0 x 0,8-1,3 mm subuladas, fortemente reflexas ou
circinadas; pedúnculo séssil; bractéolas 0,6-1,5 x 1,0-1,5 mm triangulares; pedicelos 8,0-12,0 mm compr., eretos, até 14,0 mm no
fruto. Sépalas 1,5-2,5 mm, triangulares, obtusas no ápice, revolutas, face adaxial esparsamente a densamente serícea ou velutina
e face abaxial serícea. Pétalas amarelas. Conectivos ultrapassando ou não as anteras (em até 0,6 mm compr.); anteras 2,0-3,0 mm
compr., seríceas, especialmente entre os lóculos. Ovário ca. 1,5 mm compr., densamente seríceo; estiletes 3,0-3,3 mm compr.,
semelhantes entre si. Drupas amarelas, ca. 11 mm diam., serícea a glabrescente na parte distal, escavada na base (Anderson,
1981).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Rodrigues, W., 3399, SP, 75089,  (SP016068), Amazonas
Rabelo, B.V., 3177, MO, 2847395, Amapá

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 88 – 89.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima affinis W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial lanosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore (2) 3,5 – 8,0 m alt. Folhas coriáceas; pecíolo ausente; lâmina 10,5-18,5 × 3,5-9,5 cm, lanceolada ou obovada, base
auriculada, ápice geralmente agudo ou acuminado, margem ondulada, revoluta; face adaxial glabra, face abaxial lanulosa, com
tricomas alvos, com 1,0  mm compr.; nervação reticulada bem marcada na face abaxial e na face abaxial marcada apenas a
nervura principal e as nervuras secundárias, com 5-10 nervuras secundárias. Tirsos, 1-2 flores por cincínio, 11-21 cm compr;
 brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, decíduas na frutificação; brácteas 5,0-7,0 mm x 1,5-3,0 mm, estreitamente
triangulares, reflexas ou circinadas; pedúnculo ausente ou até 0,5 mm compr.; bractéolas 1,5-2,5 mm x 1,5-2,0 mm, triangulares,
reflexas; pedicelos 9,0-17,0 mm compr., tomentosos, crassos na frutificação. Sépalas, 6,0-6,1 mm x 3,0-4,0 mm, adpressas ou
reflexa no ápice, face adaxial tomentosa e face abaxial glabra; glândulas 3,0-3,4 mm x 1,4-1,8 mm. Pétalas amarelas; pétalas
laterais cupuliformes, 5,5-9,0 mm x 7,0-9,0 mm, unha 4,0-4,7 mm x 0,9-1,0 mm; pétala posterior, patente, 5,0-6,0 mm x 5,0-6,0
mm, unha 4,8-5,0 mm x 0,9-1,2 mm. Estames, não conados, desiguais entre si; filetes 2,0-3,0 mm compr., pilosos; conectivos 2,5–
3,1 mm compr., esparsamente seríceos, não ultrapassando o comprimento das anteras; anteras 2,5-3,7 mm compr, glabras, ápice
arredondado. Ovário cônico 2,0–2,2 mm compr, densamente piloso; estiletes subiguais, 3,1-5,0 mm compr. Drupa, 20-25 mm
diam., globosa, esparsamente tomentosa, com uma cavidade proeminente na inserção do pedicelo (Anderson, 1982).

Forma de Vida
Árvore

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)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 11274, RB, 289299,  (RB00540709), MBM, 35522,  (MBM0035522), Mato Grosso do Sul, Typus
W.R. Anderson, 11323, NY, 893180,  (NY00893180), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima affinis W.R.Anderson

Figura 2: Byrsonima affinis W.R.Anderson

Figura 3: Byrsonima affinis W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1982. Notes on neotropical Malpighiaceae - I. Contr. Univ. Michigan Herb., 15: 103.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima altissima DC.
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima discolor Pilg.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
seríceo(s). Fruto: pilosidade seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 18,0-40,0 m alt., caule aéreo. Estípulas ca. 4,0 mm compr., completamente conadas, o par triangular, persistentes
no pecíolo. Folhas coriáceas; pecíolo 2,4-4,2 cm compr.; lâmina 8,4-16,0 x 3,1-7,0 cm, elíptica a oboval, ápice curtamente
acuminado, base atenuada, margem revoluta; face adaxial serícea na nervura princial e face abaxial densamente serícea, tricomas
sésseis ou subsésseis, os dois braços de comprimentos semelhantes, retos; nervuras secundárias conspícuas, especialmente na
face abaxial e terciárias pouco evidentes em ambas as faces; 8-10 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 8,2-13,0
cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, ambas persistentes na floração; brácteas 0,8-1,0 x ca. 1,0 mm
triangulares; pedúnculo séssil; bractéolas ca. 1,0 x 1,0 mm semelhantes as brácteas; pedicelos ca. 9,0 mm compr., ligeiramente
crassos. Sépalas ca. 1,5 x 1,5 mm além das glândulas, ovais, eretas ou reflexas, face adaxial esparsamente seríceo-tomentosa e
face abaxial tomentosa; glândulas ca. 1,0 x 0,8 mm. Pétalas alvas e depois róseas, pétalas laterais seríceas, cupuliformes, limbo
ca. 4,0 x 4,0 mm, unha ca. 2,5 mm compr., pétala posterior, reniforme, ligeiramente corrugada, limbo 2,0-2,5 x 2,0-3,0 mm, unha
ca. 2,0 mm compr. Filetes ca. 1,8 mm compr., conados, semelhantes entre si, hirsutos na base; conectivos 1,0-1,8 mm compr.,
cilíndricos a ligeiramente obovoides ou cônicos, eretos ou ligeiramente recurvados, atingido o ápice das anteras no estame oposta
à pétala posterior, e dos demais ultrapassando as anteras em 0,2-0,8 mm compr.; anteras ca. 1,5 mm compr, seríceas, lineares,
ápice mucronado a caudado, este prolongamento de 0,1-0,6 mm compr. Ovário ca. 1,3 mm compr., densamente seríceo a hirsuto;
estiletes ca. 3,5 mm compr., semelhantes entre si. Drupas 5,0-6,0 x 6,0-8,0 mm diam., ovadas, ápice agudo, seríceas (Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 2043, NY, 1747785,  (NY01747785), Pará
Rosa, N.A., 2732, MG, NY, 893478 (NY00893478), Maranhão
N. T. da Silva, 57827, NY, 1747787,  (NY01747787), Pará

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima alvimii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s)/trifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s); pétala(s)
rósea; antera(s) seríceo(s)/hirsuta(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 10,0-2,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 4,0-7,0 mm compr., completamente conadas, o par oval, persistentes no pecíolo.
Folhas coriáceas; pecíolo 18,0-25,0 mm compr.; lâmina 9,0-18,0 x 3,5-9,3 cm, elíptica, ápice agudo, obtuso ou abruptamente
recurvada no ápice, base cuneada, margem revoluta; ambas as faces glabras; nervuras secundárias evidentes e terciárias evidentes
ou pouco evidentes, 8-10 nervuras secundárias. Tirsos, 1-3 flores por cincínio 13,0-16,0 cm compr.; brácteas presentes na base
do pedicelo e bractéolas na base do pedúnculo, ambas persistentes na frutificação; brácteas 2,5-4,0 x 1,2-3,0 mm, triangulares;
pedúnculo (0,0-) 1,0-4,5 mm compr.; bractéolas 2,5-3,0 x 1,0-1,5 mm, semelhantes as brácteas; pedicelos 9,0-11,0 mm compr.,
ligeiramente crassos, tomentosos. Lobos do cálice, 1,5-2,0 x 2,5 mm, ovais, eretos ou revolutos no ápice, ambas as faces
tomentosas ou adpresso-tomentosas; glândulas 2,5-3,5 x ca.  1,2 mm. Pétalas róseas, pétalas laterais, cupuliformes, reflexas,
limbo 6,0-8,0 x 7,0-9,0 mm, unha 3,5-4,0 mm compr., pétala posterior, ereta, reniforme, limbo 4,0-5,0 x ca. 5,0 mm, unha
ca. 4,0 mm compr. Estames, diferentes entre si; filetes 3,0-3,5 mm compr., hirsutos na base; conectivos 1,5-2,4 mm compr.,
cilíndricos ou ligeiramente obovoides, eretos ou ligeiramente recurvados no ápice, o conectivo do estame oposto a pétala posterior
ultrapassando as anteras em ca. 0,4 mm compr., o conectivo dos demais estames ultrapassando o ápice das anteras em 0,7-1,1 mm
compr.; anteras 1,9-3,2 mm compr., seríceas ou hirsutas, principalmente no ápice, ápice arredondado. Ovário ca. 1,8 mm compr.,
glabro; estiletes semelhantes entre si, 4,5-5,0 mm compr. Drupas imaturas verdes, 14,0-22,0 mm diam (seca)., globosas, glabras
(Anderson, 1982; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

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

dos Santos, T.S., 479, CEPEC, 5275, Bahia, Typus
L. Kollmann, 7372, CEPEC, 132193, Espírito Santo
A.M. Amorim, 1568, SP, 267561,  (SP013869), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1982. Notes on neotropical Malpighiaceae - I. Contr. Univ. Michigan Herb., 15: 111.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

 Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima arthropoda A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima indorum S.Moore
heterotípico Byrsonima schultesiana Cuatrec.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s)/glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s);
pétala(s) amarela; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 6-20 (-25) m alt., caule aéreo. Estípulas 3,0-6,0 mm compr., conadas, arredondado, ocasionalmente aguda e levemente
reflexas no ápice, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceas ou coriáceas; pecíolo (0,7-) 1-1,5 cm compr.; lâmina 12-18 x 5-10
cm, elíptica a oboval, ápice curto-acuminado ou obtuso, base cuneada ou atenuada, face adaxial serícea ou glabrescente e
face abaxial persistente serícea ou glabrescente, tricomas sésseis, os dois braços 0,2-0,4 mm compr., fusiformes; nervuras
secundárias e terciárias evidentes em ambas as faces, especialmente na face abaxial. Tirsos, 1-2 flores por cincínio, 8-14 (-19)
cm compr.; brácteas 2-4 (-6) x ca. 0,8 mm subuladas, levemente a fortemente reflexa, maioria decíduas antes ou durante a antese;
pedúnculo (-0,5-) 1-2,5 (-4) mm compr.; bractéolas 0,5-1 (-2) x ca. 1,5 mm triangulares, eventualmente decíduas; pedicelos
4,0-9,0 mm compr., levemente circinados no botão, curvados ou torcidos no fruto. Sépalas 1-1,5 mm compr. além das glândulas,
amplamente triangulares, obtusas ou arredondadas e revolutas no ápice, face adaxial glabra e face abaxial serícea. Pétalas
amarelas. Anteras 1,9-2,9 8 mm, estreitamente lineares compr., levemente seríceas, especialmente entre os lóculos; conectivos
igualando ou ultrapassando levemente as anteras; anteras. Ovário 1- 1,5 mm compr., glabro ou esparsamente seríceo; estiletes
2,8-3,3 mm compr., semelhantes entre si. Drupas ca. 10 diam., ovoide ou esferoidal, com uma pequena protuberância no ápice, ,
glabras ou com alguns tricomas (Anderson, 1981).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Várzea

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Barros, F., 1197, SP, 219199,  (SP015261), Mato Grosso do Sul
D. Daly, 9313, NY, 867844,  (NY00867844), Acre
T.C. Plowman, 9043, INPA, 120277,  (INPA0120277), Pará
W.W. Thomas, 4595, INPA, 151115,  (INPA0151115), Mato Grosso
Rodrigues, W.A., 1397, INPA, 7728,  (INPA0007728), Amazonas
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima arthropoda A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 87. 
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima bahiana W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore até 8,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,5-3,0 mm compr., livres, amplamente arredondadas, persistente no pecíolo. Folhas
coriáceas; pecíolo 10,0-15,0 mm compr.; lâmina 5,4-10,0 x 2,3-4,7 cm, obovada, raramente elíptica, ápice arredondado, obtuso,
agudo ou ligeiramente emarginado, base atenuada, margem ligeiramente revoluta; ambas as faces glabras ou subglabras com
tricomas pequenos pretos; nervuras secundárias e evidentes em ambas as faces, ca. 10 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por
cincínio 9,4-11,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, persistentes até a frutificação; brácteas 1,2-1,5
x 1,6-1,9 mm, amplamente arredondadas; pedúnculo ausente; bractéolas, semelhantes as brácteas, mas mais estreitas; pedicelos
10,0-13,0 mm compr., ligeiramente crassos, glabros. Lobos do cálice, ca. 2,5 x 3,0 mm, ovais, eretos ápice, glabros; glândulas
2,5-3,0 x 1,0-2,0 mm. Pétalas com limbo alvo a róseo, unhas avermelhadas, geralmente persistentes na frutificação. Estames,
semelhantes entre si; filetes 2,0-3,0 mm compr., hirsutos na base; conectivos ultrapassando o ápice das anteras em 0,1 mm compr.;
anteras 2,0-2,5 mm compr., glabras. Ovário ca. 1,5 mm compr., glabro, com apenas dois lóculos férteis. Drupas imaturas verdes,
10,0-15,0 mm diam., globosas ou ovoides, glabras (Anderson, 1982).

Forma de Vida
Árvore

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)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 18475, NY, 55548,  (NY00055548), RB, 245351,  (RB00211155), Bahia, Typus
L.A. Mattos-Silva, 1271, SP, 251580,  (SP014018), Bahia
Gomes, J.M.L., 1463, CEPEC, 57992, Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Byrsonima bahiana W.R.Anderson

Figura 2: Byrsonima bahiana W.R.Anderson

Figura 3: Byrsonima bahiana W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Byrsonima bahiana W.R.Anderson

Figura 5: Byrsonima bahiana W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1982. Notes on Neotropical Malpighiaceae - I. Contr. Univ. Michigan Herb. 15: 110-111.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima basiloba A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial lanosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto cespitoso 0,5-1,5 m alt. Folhas coriáceas; pecíolo ausente; lâmina 10,0-20,0 × 6,0-12,5 cm, elíptica, base auriculada,
ápice agudo ou acuminado, margem ondulada, revoluta; face adaxial glabra ou farinosa, face abaxial lanulosa, com tricomas
alvos, com 1,0  mm compr.; nervação reticulada bem marcada na face abaxial e na face abaxial marcada apenas a nervura
principal e as nervuras secundárias, com 6-11 nervuras secundárias. Tirsos, 1-(2) flores por cincínio, 12-26,5 cm compr;  brácteas
e bractéolas presentes na base do pedicelo, decíduas na frutificação; brácteas 5,0-8,0 mm x 2,0-2,5 mm, estreitamente triangulares,
eretas; pedúnculo ausente ou até 1,0 mm compr.; bractéolas 3,2-3,7 mm x 1,5-2,2 mm larg., triangulares, eretas; pedicelos
8,0-13,0 mm compr., tomentosos. Sépalas, 4,0-5,0 mm x 2,0-2,5 mm, adpressas ou reflexa no ápice, face adaxial tomentosa e
face abaxial glabra; glândulas 2,0-2,3 mm x 1,0-1,5 mm. Pétalas amarelas; pétalas laterais cupuliformes, 5,0-6,0 mm x 6,5-7,0
mm larg., unha 3,0-4,2 mm x 0,8-1,0 mm; pétala posterior, patente, 3,0-5,0 mm x 4,5-5,0 mm, unha 3,3-4,0 mm x 0,9-1,2 mm.
Estames, não conados, desiguais entre si; filetes 2,0-2,8 mm compr., pilosos; conectivos 1,9–2,1 mm compr., glabros, não
ultrapassando o comprimento das anteras; anteras 2,3-3,0 mm compr, glabras, ápice arredondado. Ovário cônico 1,8–2,0 mm
compr, piloso a densamente piloso; estiletes subiguais, 3,8-4,5 mm compr. Drupa, 11-18 mm diam., globosa, esparsamente
tomentosa, com uma cavidade proeminente na inserção do pedicelo.

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
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.R. Pirani, 4804, SP, 359608,  (SP013914), Mato Grosso do Sul
G. Gardner, 3617, K,  (K000426850), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima basiloba A.Juss.

Figura 3: Byrsonima basiloba A.Juss.

Figura 4: Byrsonima basiloba A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima blanchetiana Miq.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s)/tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea;
antera(s) hirsuta(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto 1,4-3,0 m alt., caule aéreo. Estípulas ca. 2,5 mm compr., completamente conadas, o par triangular, persistente no pecíolo.
Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo 1,0-2,0 mm compr.; lâmina 1,7-4,0 x 1,0-2,0 cm, oboval a oblanceolada ou elíptica, ápice
arredondado, obtuso ou apiculado, base atenuada, margem plana; face adaxial esparsamente seríceo-tomentosa, com tricomas
sésseis ou subsésseis, com os braços de tamanhos semelhantes, face abaxial  seríceo-tomentosa ou tomentosa, com tricomas
sésseis ou subsésseis, com os braços dos tricomas semelhantes; nervuras secundárias e terciárias pouco evidentes em ambas as
faces, 5-6 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio 1,7-5,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo,
persistentes até a frutificação; brácteas ca. 1,5 x 1,0 mm, ovais; pedúnculo ausente; bractéolas 1,0-1,5 x 0,5-0,8 mm, semelhantes
as brácteas; pedicelos 8,0-11,0 mm compr., delgados, tomentosos. Lobos do cálice, ca. 1,5 x 1,0 mm., ovais ou quase oblongos,
recurvado no ápice, face abaxial tomentosas e adaxial esparsamente tomentosa; glândulas ca. 1,5 x 1,0 mm. Pétalas alvas a
róseas, pétalas laterais, cupuliformes, limbo ca. 5,0 x 5,0 mm, unha ca. 1,8 mm compr., pétala posterior, ereta, fortemente reflexa,
reniforme, limbo ca. 3,0 x 4,0 mm, unha ca. 3,0 mm compr. Estames, livres entre si, semelhantes entre si; filetes ca. 2,0 mm
compr., hirsutos na base; conectivos 1,6-2,3 mm compr., cônicos, eretos ou recurvados no ápice, o conectivo do estame oposto
a pétala posterior ultrapassando as anteras em ca. 0,5 mm compr. o dos demais estames ultrapassando-as em ca. 0,9 mm compr.;
anteras ca. 2,0 mm compr., lineares, ápice arredondado, esparsamente hirsutas. Ovário ca. 1,8 mm compr., glabro; estiletes
semelhantes entre si, ca. 3,0 mm compr. Drupas imaturas amarelo esverdeadas, 7,0-12,0 mm diam., globosas, arredondadas ou
ligeiramente mucronuladas no ápice, glabras (Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fernandes, A., s.n., ESA, 88555, Piauí
Andrade Lima, 69-5565, RB, 257827,  (RB00263868), Maranhão
A.M. Giulietti, 1577, SP, 349534,  (SP013993), Bahia
A.M. Carvalho, 6156, SP, 311771,  (SP013985), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima blanchetiana Miq.

Figura 2: Byrsonima blanchetiana Miq.

Figura 3: Byrsonima blanchetiana Miq.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Byrsonima blanchetiana Miq.

Figura 5: Byrsonima blanchetiana Miq.

Figura 6: Byrsonima blanchetiana Miq.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima brachybotrya Nied.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela/branca/
rósea/laranja/vermelha; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ca. 0,5 m alt., caule parcialmente aéreo e parcialmente subterrâneo. Estípulas 1-2 mm compr. Folhas cartáceas ou
membranáceo-cartácea; pecíolo 0,0 - 03 cm compr.; lâmina 31-5,5 x 0,8-2,3 cm, oblanceolada ou obovada, ápice arredondado,
obtuso ou truncado, base cuneada, margem levemente revoluta, plana ou levemente involuta; ambas as faces glabras; Tirsos,
1-2 flores por cincínio (?), 3-5,8 cm compr., muitas vezes congestos dando um aspecto umbeliforme; brácteas e bractéolas
persistentes na floração e na frutificação; brácteas ca. 2 mm compr.; pedúnculo séssil; bractéolas semelhantes às brácteas só que
menores; pedicelos 0,7-0,9  cm compr., delgado, circinados no fruto. Sépalas com glândulas alvas. Pétalas posteriores amarelas,
tornando-se alaranjadas ou vermelhas quando velhas e pétalas laterais alvas, com a unha tornando-se rósea quando velha; Anteras
3-3,5 mm compr, glabras (?), lineares-oblongas; conectivos oblongos, não ultrapassando as anteras, apenas igulando. Ovário
glabro; Drupas ovoides, glabra. (Niedenzu, 1938).

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
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 39204, MBM, 48875, Paraná
Miyagi, P.H., 588, SP, 306641,  (SP014001), São Paulo
J. P. Souza, 3709, RB, 570067,  (RB00766543), São Paulo
E. Barbosa, 1720, RB, 575671,  (RB00782915), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima brachybotrya Nied.

Figura 2: Byrsonima brachybotrya Nied.

Figura 3: Byrsonima brachybotrya Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima brachystachia DC.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela; antera(s)
seríceo(s). Fruto: pilosidade não observada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folia 12-16 cm longa ± 4 cm lata, subtus secundum nervum medium primariosque prominentes pube appressa parce inspersa,
ceterum glabra, reticulato-venosa venulis atro-rubentibus, in areolis copia punctulorum squamuloideorum (ope lentis
conspicuorum) pallidiora; petiolo 1/3 cm longo; stipula semielliptica partim libera 2/3 cm longa. Sepala extrorsum hirsuta.
Antherae oblongae inter loculos connectivo vix longiori adnatos pilis appressis instructae. Ovarium oblongum trisulcum
glaberrimum. (Niedenzu, 1928)

COMENTÁRIO

Sobre essa espécie não há quase informação. De Candole descreveu ela a partir de apenas um material sem coletor e sem número
e sem citar sua localização específica. Niedenzu, utilizando o material selecionado por De Candole, fez uma breve descrição com
poucas informações. Além disso ele grafou a espécie como sendo Byrsonima brachystachya ao invés de Byrsonima brachystachia,
como proposto por De Candole. Além disso, Niedenzu diz que a espécie é do Norte do Brasil, sem especificações.

Forma de Vida
Arbusto

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., 8022, G

BIBLIOGRAFIA

Prodr. Flora Brasiliensis 1: 581. 1824.
 
Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In: Engler A. Das Pflanzenreich. Wilhelm Engelmann. Leipzig v. 141, p. 714.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima bronweniana W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s)/glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arvoreta 2,0-3,0 (-8,0) m alt., caule aéreo. Estípulas 1,0-2,0 mm compr., livres, triangulares ou arredondadas, persistente
no pecíolo. Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo 6,0-13,0 mm compr.; lâmina 4,5-9,5 x 2,0-2,5 cm, estreitamente elíptica ou
ligeiramente oval, ápice ligeiramente emarginado, arredondado, ligeiramente mucronulado ou ligeiramente obtuso, base atenuada,
margem revoluta; ambas as faces inicialmente seríceas se tornado glabrescente; nervuras secundárias evidentes apenas na
face adaxial e terciárias não evidentes, 12-17 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio 7,0-13,0 cm compr.; brácteas
e bractéolas presentes na base do pedicelo, persistentes na frutificação; brácteas 2,0-5,0 x 2,0-3,0 mm, triangulares ou ovais;
pedúnculo ausente; bractéolas 2,0-3,0 x 1,0-1,5 mm, semelhantes as brácteas; pedicelos 7,0-9,0 mm compr., ligeiramente crassos,
esparsamente seríceos. Lobos do cálice, 1,5-2,0 x ca. 1,4 mm, oblongos, reflexos no ápice, face adaxial glabra e abaxial serícea;
glândulas 1,5-1,8 x 1,5-2,0 mm. Pétalas alvas, pétalas laterais, cupuliformes, limbo 4,0-5,0 x 5,0-6,0 mm, unha ca. 2,0 mm
compr., pétala posterior, ereta, reniforme, limbo ca. 3,0 x 4,0 mm, unha ca. 2,5 mm compr. Estames, livres, desiguais entre si;
filetes 2,0-3,0 mm compr., hirsutos na base; conectivos 1,4-1,7 mm compr., globoso ou cilíndricos, eretos, ultrapassando as
anteras em 0,4-0,8 mm compr.; anteras 1,7-2,1 mm compr., minutamente glabras, ápice arredondado, tecas aladas (até 0,1 mm
compr.) ou não. Ovário ca. 2,0 mm compr., glabro; estiletes 3,6-4,0 mm compr., semelhantes entre si. Drupas vermelhas, 5,5-7,0
mm diam. (seca), globosas, arredondada no ápice, glabras (Anderson, 1982; Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.L. Fróes, 28217, UB, 1907, Amazonas, Typus
R.L. Fróes, 27901, UB, 1906, Amazonas, Typus
Maguire, B., 34612, K (K000426905), Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1982. Notes on neotropical Malpighiaceae - I. Contr. Univ. Michigan Herb., 15: 107 – 108.
Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima bumeliifolia A.Juss.
Tem como sinônimo
homotípico Byrsonima bumeliaefolia A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s)
amarela/branca/laranja; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto 0,5-3 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,5-2 mm compr., ovadas. Folhas coriáceas; pecíolo 0,3-0,7 cm compr.; lâmina
2,5-8,3 x 1,3-3,5 cm, oblanceolada ou elíptica, ápice agudo, arredondado, retuso ou acuminado, base aguda ou cuneada, margem
levemente revoluta; face adaxial glabrescente, face abaxial ferrugíneo-velutina, tricomas persistentes, tortuosos; nervuras
secundárias eevidentes em ambas as faces, especialmente na adaxial e terciárias evidentes na face adaxial. Tirsos, 1-2 flores por
cincínio, 2-9,6 cm compr.; brácteas 2-3 x ca. 1 mm, triangulares, pedunculada ou séssil (?); bractéolas semelhantes as brácteas, só
que menores; pedicelos 8-12 mm compr. Sépalas com glândulas alvas. Pétalas laterais alvas e pétala posterior amarela, tornando-
se alaranjada quando velha. Anteras seríceas;  conectivos não ultrapassando as anteras. Ovário seríceo. Drupas ca. 1,3 mm diam.,
ovoides a subglobosas seríceas (?). (Niedenzu, 1938, Anderson 1982).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Saint-Hilaire, s.n., P, P00646296,  (P00646296), Minas Gerais
A. Saint-Hilaire, s.n., P, P00646297,  (P00646297), Minas Gerais
R.M. Harley, 18864, NY, 472490 (NY00472490), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In: Engler A. Das Pflanzenreich. Wilhelm Engelmann. Leipzig  4(141): 711. 
Anderson, W.R. 1982. Notes on Neotropical Malpighiaceae - I. Contr. Univ. Mich. Herb., 15:93, p. 96.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima cacaophila W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s)/trifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s); pétala(s)
amarela/branca/rósea/vermelha; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 10-20 m alt., caule aéreo. Estípulas, 3,5-6,5 x 3,0-4,0 mm, completamente conadas ou parcialmente conadas, o par
triangular. Folhas cartáceas a cartáceo-coriáceas; pecíolo 1,2-3,2 cm compr.; lâmina 10,0-24,0 x 4,2-10,0 cm, raramente elóptico-
oboval, geralmente elíptico-oval, ápice abruptamente acuminado, agudo ou obtuso a arredondado, base cuneada, margem
ligeiramente revoluta; face adaxial glabra ou serícea na nervura central, face abaxial serícea na nervura central e ás vezes nas
secundárias; nervuras secundárias evidentes e as terciárias pouco evidentes, 7-16 nervuras secundárias. Tirsos, 1-3 flores por
cincínio, (8,0-) 11,0-19,0 cm compr; brácteas presentes na base do pedúnculo e bracéolas na base do pedicelo, ambas persistentes
na frutificação; brácteas 3,0-5,5 x ca. 1,0 mm, lanceoladas; pedúnculo (0,5-) 1,7-10,0 mm compr.; bractéolas 1,0-2,0 x 1,0-1,5
mm, lanceoladas; pedicelos 5,0-7,0 mm compr., ligeiramente crasso, seríceos a tomentosos. Lobos das sépalas, ca. 2,0 x 2,0-3,0
mm, ovais, revolutos no ápice, adaxialmente glabros, abaxialmente densamente seríceos; glândulas 3,0-4,0 x ca. 1,0 mm.
Pétalas alvas, tornado-se róseas e depois vermelhas, unha da pétala posterior amarela; pétalas laterais, cupuliformes, 5,0-6,0 x
6,0-7,0 mm, nha 2,5-3,0 x ca. 0,8 mm; pétala posterior, ereta, reniforme,  4,0-4,5 x 5,0-6,0 mm compr., unha 3,0-3,8 x ca. 1,2
mm. Estames, livres entre si, semelhantes entre si; filetes 2,5-3,0 mm compr., hirsutos na base; conectivos ca. 2,0 mm compr.,
cilíndricos, eretos, atingindo o ápice das tecas ou ultrapassando-os em até 0,2 mm compr.; anteras ca. 2,4 mm compr., seríceas
entre as tecas, ápice arredondado. Ovário cônicos ca. 1,5 mm compr., glabro; estiletes semelhantes entre si, 3,5-4,0 mm compr.
Drupa madura ou imatura verde, 15,0-18,0 mm diam., elipsóide, glabra (Anderson, 1982; Elias 2004).

Forma de Vida
Árvore

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

R. P. Belém, 2881, NY, 472492,  (NY00472492), Bahia, Typus
Spada, J., 38, SP, 445324, Espírito Santo
W.W. Thomas, 9082, SP, 266526,  (SP014017), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Byrsonima cacaophila W.R.Anderson

Figura 2: Byrsonima cacaophila W.R.Anderson

Figura 3: Byrsonima cacaophila W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1982. Notes on neotropical Malpighiaceae - I. Contr. Univ. Michigan Herb., 15: 98 – 100. 
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Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima chalcophylla Nied.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Byrsonima chalcophylla, .

Tem como sinônimo
homotípico Byrsonima chalcophylla  Nied. var.  chalcophylla

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou árvore 3,0-10,7 m alt., caule aéreo. Estípulas, 3,0-4,0 x 4,0-5,0 mm, parcialmente conadas, o par bífido, triangulares.
Folhas coriáceas; pecíolo 0,6-2,0 cm compr.; lâmina 3,5-10,0 x 1,6-4,5 cm, elíptica a oboval ou elíptica-oboval, ápice obtuso
a curtamente acuminado, base atenuada levemente revoluta; face adaxial esparsamente serícea, face abaxial esparsamente a
densamente serícea, tricomas sésseis; nervuras secundárias fortemente proeminente em ambas as faces, 8-11 nervuras secundárias.
Tirsos, 1 flor por cincínio, 5,0-8,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, decíduas na frutificação;
brácteas 5,0-7,0 x 1,0-2,5 mm, lanceoladas; pedúnculo ausente; bractéolas 5,0-7,0 x 1,0-2,5 mm, lanceoladas; pedicelos 6,0-10,0
mm compr., ligeiramente crasso, espessando no ápice, seríceo a seríceo-tomentosos. Lobos das sépalas, 2,0-2,5 x 1,5-2,0 mm,
ovais, eretos no ápice, seríceo em ambas as faces; glândulas 1,5-2,0 x 0,8-1,0 mm. Pétalas alvas nas margens e róseas no centro
ou róseas; pétalas laterais, reflexas, cupuliformes, limbo 2,7-3,0 x 3,0-3,5 mm, unha ca. 1,6 x 0,6-1,0 mm; pétala posterior, ereta,
reniforme,  limbo ca. 2,7 x 3,0 mm, unha ca. 1,6 x 0,7 mm. Estames, livres, desiguais entre si; filetes ca. 1,2-1,4 mm compr.,
hirsutos na base; conectivos ca. 1,2-1,4 mm compr., mais ou menos cilíndricos, eretos ou recurvados, ultrapassando o ápice
das tecas em 0,6-0,7 mm compr.; anteras 0,9-1,1 mm compr., glabras, ápice arredondado ou ligeiramente mucronulado. Ovário
ovoide ca. 1,0 mm compr., seríceo; estiletes semelhantes entre si, 1,0-1,4 mm compr. Drupa imatura amarela-esverdeada, maduro
avermelhada, com sépalas verde-claras evidentes, 7,0-12,0 mm diam., globosa, serícea ou glabra (Anderson, 1981; Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ule, E., 8624, MG (MG013671), Roraima, Typus
Ule, E., 8624, MG (MG013671), Roraima, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Byrsonima chalcophylla Nied.

Figura 2: Byrsonima chalcophylla Nied.

Figura 3: Byrsonima chalcophylla Nied.
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Figura 4: Byrsonima chalcophylla Nied.

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
 
Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 115 – 118.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima christianeae W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s)/trifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/
séssil(eis); pétala(s) branca/vermelha; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 15,0-25,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 3,0-5,0 mm compr., completamente ou parcialmente conadas, o par triangular,
bífido, persistente no pecíolo. Folhas cartáceas; pecíolo 17,0-30,0 mm compr.; lâmina 12,5-26,5 x 4,5-13,0 cm, oboval, ápice
apiculado, mucronulado ou mucronado a ligeiramente acuminado, base atenuada, margem plana, ambas as faces esparsamente
pubescentes na nervura central, muito cedo glabrescente, tricomas sésseis, adpressos, os dois braços de comprimentos
semelhantes, retos; nervuras secundárias evidentes e terciárias pouco evidentes em ambas as faces, 7-11 nervuras secundárias.
Tirsos, 1-2 (-3) flores por cincínio (10,0-) 13,0-25,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo ou bractéolas
na base do pedúnculo, persistentes na frutificação; brácteas 1,0-2,0 x 1,5-2,0 mm, rotundas ou triangulares; pedúnculo ausente ou
até 0,5 mm compr.; bractéolas 1,0-2,5 x 1,3-2,5 mm, semelhantes as brácteas; pedicelos 8,0-10,0 mm compr., crassos, espessados
no ápice, seríceos a tomentosos. Sépalas, 1,5-2,5 x 2,5-3,5 mm, ovais, ápice arredondado, faces adaxial glabra e face abaxial
esparsamente serícea a tomentosa; glândulas 2,5-4,5 x ca.  1,5 mm. Pétalas alvas, se tornando vermelhas, pétalas laterais,
cupuliformes, limbo 5,0-6,0 x 6,0-7,0 mm, unha 0,8-1,0 mm compr., pétala posterior, ereta, reniforme, limbo ca. 3,0 x 3,0 mm,
unha ca. 3,0 mm compr. Estames, livres, semelhantes entre si; filetes 1,0-2,5 mm compr., hirsutos na base, atingindo até a metade
do comprimento do filete; conectivos 0,5-2,0 mm compr., mais ou menos cônicos, eretos, ultrapassando as anteras em 1,0-2,0
mm compr.; anteras 2,1-4,2 mm compr., glabras, ápice arredondado. Ovário ca. 1,4 mm compr., densamente seríceo; estiletes
semelhantes entre si, 1,5-2,0 mm compr. Drupas amarelo alaranjadas, 8,0-20,0 mm diam., globosas, mucronada ou mucronulada
no ápice, seríceas a glabrescentes (Anderson, 1981; Elias 2004).

Forma de Vida
Árvore

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 (Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 3982, NY, 1747541,  (NY01747541), Amapá
R.S. Cowan, 38274, NY, 1747540,  (NY01747540), Amapá, Typus
H. T. Beck, 108, NY, 1747539,  (NY01747539), Pará

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 112 – 114.
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Byrsonima chrysophylla Kunth
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s)/tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/
séssil(eis); pétala(s) amarela; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos ou arvoretas 2-5 (-9) m alt., caule aéreo. Estípulas 2,0-3,0 mm compr., conadas. Folhas cartáceas; pecíolo 0,5-1,5
cm compr.; lâmina 7-17 x 4-7 (-9) cm, amplamente elípticas, ápice acuminado, base cuneada ou obtusa, margem revoluta;
face adaxial glabra, exceto a nervura principal e face abaxial densamente serícea a subtomentosa, tricomas subsésseis marrons,
os dois braços 0,5 mm compr. semelhantes, não paralelos, usualmente persistentes; 8-12 nervuras secundárias. Tirsos, 1 (-2)
flores por cincínio, (4-) 7,0-15,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, decíduas; brácteas 1-3 mm
compr., estreitamente triangulares; pedúnculo 0-1 mm compr.; bractéolas 1-1,5 mm compr., semelhantes as brácteas; pedicelos
5,0-11,0 mm compr., circinados no botão, usualmente decorrente no fruto. Sépalas 1,5-2,0 mm compr., amplamente triangularas,
obtusas ou arredondadas no ápice, adpressas ou revolutas, ambas as faces esparsamente seríceas; glândulas presentes ou ausentes.
Pétalas amarelas, pétala posterior, corrugada, portando 2 ou mais glândulas no ápice da unha. Anteras 2-3 mm compr, seríceas,
especialmente entre os lóculos, estreitamente lineares; conectivos igualando ou ultrapassando levemente as anteras; Ovário
glabro. Drupas amarelas, ca. 10 mm diam., globosa , glabras. (Anderson, 1981).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta
Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Norte (Amapá)
Nordeste (Sergipe)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Francener, A., 1346, SP, 446676, Rondônia
Ferreira, C.A.C., 4450, INPA, 120823,  (INPA0120823), Mato Grosso
Oliveira, A.K.M., 163, CGMS, 3511, Mato Grosso do Sul
Queiróz, L.P., 2108, SP, 349535,  (SP014019), Bahia
H.S. Irwin, 16999, MBM, 68109, Minas Gerais
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D. Daly, 738, INPA, 116721,  (INPA0116721), Maranhão
Steward, W.C., 255, INPA, 117986,  (INPA0117986), Roraima
Boom, B.M., 5303, INPA, 160990,  (INPA0160990), Amazonas
Alencar, M.E., 886, SP, 344223 (SP014025), Piauí
Candolle, A.C.P., 58, INPA, 163873,  (INPA0163873), Pará
Monteiro, O.P., 76-229, INPA, 56079,  (INPA0056079), Acre
Lucas, E.J., 908, SP, 402204,  (SP016813), Espírito Santo
Caxambu, M.G., 3175, HCF, 8989, Tocantins
M. Aparecida da Silva, 3311, SP, 311644 (SP014030), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima chrysophylla Kunth

Figura 2: Byrsonima chrysophylla Kunth
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Figura 3: Byrsonima chrysophylla Kunth

Figura 4: Byrsonima chrysophylla Kunth

Figura 5: Byrsonima chrysophylla Kunth

BIBLIOGRAFIA
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Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 94 – 95.
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Byrsonima cipoensis Mamede
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela/branca/rósea;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto 0,3-0,7 m alt., caule aéreo. Estípulas, 2,0-3,0 mm compr., conadas, triangulares. Folhas cartáceas; pecíolo 1,0-2,0
mm compr.; lâmina 1,5-7,0 x 0,4-2,0 cm, elíptica, ovada, ou oblongo-lanceolada, ápice agudo, obtuso ou subemarginado, base
aguda ou obtusa, margem plana; face abaxial esparsamente tomentosa, face adaxial glabra ou esparsamente tomentosa; nervuras
secundárias e terciárias evidentes na face adaxial e secundárias evidentes na face abaxial, 5-7 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor
por cincínio, 2,5-4,5 cm compr; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, ambas persistentes na frutificação; brácteas
4,0-5,5 x 0,5-1,0 mm, lineares ou lanceoladas; pedúnculo ausente; bractéolas 2,5-4,5 x 0,5-1,0 mm, ovadas ou triangulares;
pedicelos ca. 10,0 mm compr., tomentosos. Lobos das sépalas, 2,0-2,5 x 2,0-2,5 mm, triangulares, revolutos no ápice, face abaxial
pilosa e face adaxial glabra; glândulas ca. 2,0 x 0,8-1,0 mm. Pétalas alvas, se tornando róseas (laterais), sendo a pétala posterior
amarela; pétalas laterais, cupuliformes, limbo ca, 3,0 mm, unha ca. 3,0 mm; pétala posterior, ereta, reniforme,  limbo 3,0-3,5 x
3,0-4,5 mm, unha ca. 3,5 x 0,6 mm. Estames, conados entre si na base, desiguais entre si; filetes 2,0-2,5 mm compr., hirsutos na
base; conectivos 1,5-2,0 mm compr., cilíndricos, eretos, atingindo o ápice das tecas ou ultrapassando-os muito ligeiramente em
até 1 mm compr., anteras 1,5-2,0 mm compr., glabras, ápice arredondado. Ovário cônico 1,0-2,0 mm compr., glabro; estiletes
semelhantes entre si, ca. 3,5mm compr. Drupa verde, 4,0-5,5 mm diam., globosa, glabra (Mamede, 1980).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Henrique, M.C., CFSC 5592, K,  (K000426919), RB, 293147,  (RB00540712), SP, 216328,  (SP000154), Minas Gerais,
Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Byrsonima cipoensis Mamede

Figura 2: Byrsonima cipoensis Mamede

Figura 3: Byrsonima cipoensis Mamede

BIBLIOGRAFIA
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Mamede, M.C.H. 1980. Byrsonima cipoensis Mamede (Malpighiaceae) - Uma Nova espécie da Serra do Cipó, Minas Gerais,
Brasil. Bol. Botânica, Univ. S. Paulo, 08: 41-45.

301

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



Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima clausseniana A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial velutina(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s)/trifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s)
amarela/laranja; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore (0,6-) 1-8 (-12) m alt., caule aéreo. Estípulas 3,0-5,0 mm compr., conadas, ovadas, persistentes no pecíolo. Folhas
cartáceas ou coriáceas; pecíolo 0,4-1,5 cm compr.; lâmina 7,0-12,5 x 2,0-8,0 cm, elíptica a oboval, ápice agudo, acuminado,
mucronado ou arredondado base cuneada a atenuada, margem ligeiramente revoluta; face adaxial velutina a esparsamente
velutina, raramente glabrescente e face abaxial esbranquiçada ou esverdeada, velutina, tricomas pedunculados (0,4-0,8 mm
compr.), os dois braços 0,5-1,0 mm compr.; nervuras secundárias proeminentes, terciárias reticuladas, normalmente escondida
pelo indumento.; 6-9 nervuras secundárias. Tirsos, 1-2 (-3) flores por cincínio, raque 4,0-12 cm compr.; brácteas e bractéolas
presentes na base do pedicelo, ambas decíduas ou persistentes na frutificação; brácteas 4,2-5 (-10,0) x 0,9-1,2 mm triangulares a
lineares; pedúnculo séssil; bractéolas 2,5-3,2 (-4,4) x 0,7-1,3 mm triangulares a estreitamente triangulares; pedicelos 7,0-10,0 mm
compr., alargados no fruto. Sépalas 3,0-4,5 x 2,1-2,8 mm, reflexas ou eretas no ápice, ápice agudo ou arredondado, face adaxial
glabra e e face abaxial serícea; glândulas 1,5-2,2 x 1,0-1,2 mm. Pétalas amarelas tornando-se alaranjadas com a idade, pétalas
laterais cupuliformes, limbo 5,0-7,0 x 5,5-7,0 mm, unha 4,0-4,5 mm compr., pétala posterior, patente, corrugada, limbo 3,0-5,0 x
3,3-5,6 mm, unha 3,5-4,0 mm compr. Filetes 1,9-2,8 mm compr., conados, desiguais entre si, piloso na base; conectivos 2,5-3,0
mm compr., ápice agudo ou arredondado, eretos, algumas vezes ultrapassando as anteras em até 0,2 mm compr.; anteras 2,5-3,5
mm compr., esparsamente serícea entre os lóculos ou lateralmente, ápice arredondado, não aladas. Ovário 1,5-1,8 mm compr.,
glabro ou seríceo; estiletes 3,4-4,5 mm compr., semelhantes entre si. Drupas amarelas, 5,5-10 mm diam., ovoides a globosas,
glabra ou seríceas (Francener, 2016).

COMENTÁRIO

B. clausseniana usualmente possuiu um indumento seríceo esverdeado a esbranquiçado abaxialmente nas folhas. Os tricomas
possuem uma base longa (usualmente com mais de 0,4 mm compr.) e as brácteas e bractéolas são usualmente estreitamente
triangulares a lineares. A espécie mais próxima é B cydoniifolia que possui usualmente brácteas menores e triangulares e as folhas
abaxialmente são seríceas a seríceo-velutinas com os tricomas sésseis ou subsésseis (Francener, 2016).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

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, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

Claussen, s.n., K,  (K000426858), Minas Gerais, Typus
Volpi, R.L., 432, SP, 378522,  (SP014090), Minas Gerais
Damasceno-Júnior, G.A., 2594, CGMS, 17853, Mato Grosso do Sul
S.A. Mori, 12930, RB, 252200,  (RB00211193), Bahia
G. Hatschbach, 37154, MBM, 38593, Goiás
R.M. Harley, 10101, NY, 893267,  (NY00893267), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima clausseniana A.Juss.

Figura 2: Byrsonima clausseniana A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Byrsonima clausseniana A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. Estudos Taxonômicos em Byrsonima sect. Eriolepis Nied. (Malpighiaceae). Tese de Doutorado, Instituto de
Botânica, São Paulo, 184 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima coccolobifolia Kunth
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima sessilifolia Benth.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto a árvore 0,4-5,0 (-10,0) m alt., caule aéreo. Estípulas, 1,0-2,0 x 2,0-3,0 mm, completamente conadas, triangulares ou
arredondadas. Folhas cartácea a cartáceo-coriáceas; pecíolo ausente ou até 1,0 mm compr.; lâmina 6,0-17,0 × 2,6-11,0 cm,
suborbicular, oboval, elíptica, largamente oval ou oval, ápice arredondado, emarginado ou obtuso, base cordada, subcordada ou
arredondada, margem inteira, plana; ambas as faces glabras; nervura principal evidente na face adaxial e na face abaxial, também
proeminente as nervuras secundárias e terciárias, com 6-8 nervuras. Tirsos, 1 flor por cincínio, 8,0-14,0 cm compr; brácteas e
bractéolas presentes na base do pedicelo, persistentes ou não frutificação; brácteas 2,0-4,0 x 1,0-2,0 mm, lanceoladas ou oblongas;
pedúnculo ausente; bractéolas 1,0-2,0 x 0,8-1,0 mm, lanceoladas ou oblongas; pedicelos 8,0-10,0 mm compr., tomentoso ou
adpresso-tomentoso. Lobos das sépalas, ca. 2,0 x 2,0 mm, ovais, geralmente reflexos no ápice, glabros ou tomentosos em ambas
as faces; glândulas ca. 2,0 x 1,0 mm. Pétalas brancas, com o tempo se tornando róseas; pétalas laterais cupuliforme, 6,4-7,0 x
3,8-7,0 mm, unha ca. 3,0 x 0,9 mm; pétala posterior, ereta, patente, reniforme  2,8-6,0 x 3,2-6,0 mm, unha ca. 4,0 x 1,6 mm.
Estames, livres, ligeiramente desiguais entre si; filetes 2,2-2,6 mm compr., hirsutos; conectivos 1,7-4,2 mm compr., mais ou
menos cilíndrico ou cônico, o conectivo do estame oposto a pétala posterior não ultrapassando o ápice das tecas ou ultrapassando
ligeiramente, o conectivo dos demais estames ultrapassando em 0,3-2,3 mm compr.; anteras 1,7-2,3 mm compr, esparsamente
hirsutas, ápice arredondado. Ovário cilíndrico ca. 1,3 mm compr, glabro; estiletes subiguais, ca. 5,4 mm compr. Drupa madura
alaranjada, 8,0-12,0 mm diam., globosa a ovóide, glabra (Anderson, 1981; Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ferreira, C.A.C., 6381, INPA, 138016,  (INPA0138016), Mato Grosso
V.C. Souza, 7268, SP, 306624,  (SP014243), São Paulo
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H.S. Irwin, 10777, NY, 893273,  (NY00893273), Goiás
Gomes, B.M., 81, INPA, 215094,  (INPA0215094), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima coccolobifolia Kunth

Figura 2: Byrsonima coccolobifolia Kunth

Figura 3: Byrsonima coccolobifolia Kunth
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Byrsonima coccolobifolia Kunth

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p. 
Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 97.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima concinna Benth.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou arvoreta 1,2-8 (-15) m alt., caule aéreo. Estípulas 1,5-2,5 (-3,5) mm compr., livres, ovadas, obtusa ou arredondadas
no ápice, persistentes no pecíolo. Folhas coriáceas; pecíolo (0,7-) 1,0-2,0 cm compr.; lâmina (4-) 6-11 (-13) x (2-) 3-6,5cm,
elíptica ou oboval, ápice agudo ou obtuso a arredondado e geralmente apiculado, base atenuada ou cuneada, margem ligeiramente
revoluta a revoluta; face adaxial glabra em ambas as faces; nervuras secundárias e terciárias moderadamente evidentes na face
abaxial. Tirsos, 1 flor por cincínio, (3-) 6-16 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, ambas persistentes
na frutificação; brácteas (1-) 2-5 x 1,2-3,5 mm, ovadas ou triangulares, eretas ou revolutas; pedúnculo ausente; bractéolas
semelhantes as brácteas, mas menores; pedicelos (4-) 5-11 mm compr., circinados no botão, eretos nas flores mais velhas e no
fruto. Sépalas 1-2 (-3) mm compr. além das glândulas 1,5-2 mm larg., arredondado no ápice, margem ciliada, glabra em ambas
as faces ou raramente densamente seríceas; glândulas 1,6-2,7 mm compr. Pétalas brancas, tornando-se róseas quando velhas, a
pétala posterior algumas vezes amarela, pétalas laterais profundamente côncavas, limbo ca. 2,2 x 2,4-3,4 mm, unha ca. 1,3 mm
compr., pétala posterior, reniforme, corrugada, limbo ca. 2,4 x 3,4 mm, unha ca. 3,0 mm compr. Filetes 2-3 mm compr., conados,
desiguais entre si, hirsutos na base; conectivos ca. 1,6 mm compr., globosos, eretos, ultrapassando as anteras em 0,4-0,8 mm
compr.; anteras 1,2-2,1 mm compr., glabras, achatados dorso-ventralmente, aladas. Ovário 0,9-1,4 mm compr., glabro; estiletes
2,5-3,5 mm compr., semelhantes entre si. Drupas maduros negros, ca. 6 mm diam., globosas, ápice ligeiramente mucronulado,
glabras (Anderson, 1981; Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. L. Kawasaki, 244, NY, 1747532,  (NY01747532), Amazonas
G.T. Prance, 9921, NY, 1747610,  (NY01747610), Roraima

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 104 – 105.
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Byrsonima coniophylla A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/vermelha; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 2,0-8,0 m alt., caule aéreo. Estípulas, 2,0-4,0 x ca. 2,0 mm, livres ou conadas na base, o par profundamente bífido,
triangulares. Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo 0,6-1,6 cm compr.; lâmina 5,0-12,0 x 2,3-5,6 cm, elíptica ou oblonga, raramente
oval, ápice mucronulado, agudo ou obtuso, base obtusa a atenuada, margem plana; glabras em ambas as faces; nervuras
secundárias e terciárias pouco evidentes em ambas as faces, 8-14 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 5,0-17,0 cm
compr; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, ambas persistentes na frutificação; brácteas 2,0-5,0 x 1,0-1,5 mm,
lanceoladas ou oblongas; pedúnculo ausente; bractéolas 1,0-3,0 x 1,0-1,5 mm, lanceoladas ou ovais; pedicelos 6,0-14,0 mm
compr., ligeiramente crasso, seríceo-tomentosos. Lobos das sépalas, 1,5-3,0 x 1,0-2,5 mm, oblongos, revolutos no ápice, glabros
em ambas as faces; glândulas 1,5-2,0 x 0,8-1,0 mm. Pétalas alvas, depois vermelhas; pétalas laterais, cupuliformes, ca, 3,0 x 5,0
mm, unha ca. 2,5 x 0,6 mm; pétala posterior, ereta, reniforme,  ca. 3,0 x 5,0 mm, unha ca. 2,5 x 0,7 mm. Estames, conados entre
si, desiguais entre si; filetes 2,6-2,9 mm compr., hirsutos na base; conectivos 1,7-2,0 mm compr., cilíndricos ou cônicos, eretos, o
do estame oposto a pétala posterior e os dos dois imediatamente adjacentes a ele, atingindo o ápice das tecas ou ultrapassando-os
muito ligeiramente, o conectivo dos demais estames ultrapassando-os em 0,1-0,5 mm compr.; anteras 1,8-2,1 mm compr., glabras,
ápice arredondado. Ovário ovóides 0,8-1,5 mm compr., glabro; estiletes semelhantes entre si, 3,3-5,0 mm compr. Drupa imatura
verde, tornando-se vermelhas ou negra quando maduras, 5,0-8,0 mm diam., globosos, glabra (Anderson, 1981; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

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

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A. Cid Ferreira, 1716, RB, 363731,  (RB00215354), Pará
A. Ducke, s.n., RB, 35608,  (RB00211390), Amazonas
N.F.O. Mota, 2370, SP, 447704,  (SP029254), Roraima

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima coniophylla A.Juss.

Figura 2: Byrsonima coniophylla A.Juss.

Figura 3: Byrsonima coniophylla A.Juss.
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Figura 4: Byrsonima coniophylla A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 129 – 131.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima cordifolia W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea;
antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou arvoreta ca. 2,5 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,5-2,0 mm compr., completamente conadas, o par triangular a oval,
persistente no pecíolo. Folhas coriáceas; pecíolo 1,0-2,0 mm compr.; lâmina 2,7-3,2 x 2,2-2,5 cm, oval, ápice arredondado ou
ligeiramente emarginado, base cordada, margem revoluta; ambas as faces glabrescentes na maturidade, tomentosas na nervura
principal; nervuras secundárias e terciárias mais evidentes na face abaxial, 6-8 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio
2,0-4,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, decíduas na frutificação; brácteas 0,8-1,2 x 1,2-1,5 mm,
amplamente arredondadas; pedúnculo ausente; bractéolas 0,5-0,8 x ca. 0,8 mm, semelhantes as brácteas; pedicelos 6,0-8,0 mm
compr., ligeiramente crassos, tomentosos. Lobos do cálice, ca. 2,0 x 1,8 mm, triangulares, reflexas no ápice, em ambas as faces
tomentosa na base; glândulas 1,5-2,5 x 0,8-1,0 mm. Pétalas róseas no centro do limbo e alvas nas bordas, pétalas laterais, obladas,
limbo 4,0-4,5 x ca. 5,5 mm, unha 2,5-3,0 mm compr., pétala posterior, ereta, reniforme, limbo ca. 3,0 x 3,5 mm, unha 3,0-3,5
mm compr. Estames, livres, desiguais entre si; filetes 2,5-2,7 mm compr., hirsutos na base; conectivos 1,3-2,5 mm compr., mais
ou menos cônicos, ereto a recurvado, o conectivo do estame oposto à pétala posterior não ultrapassando o ápice das tecas, o dos
demais estames ultrapassando-o em 0,7-1,4 mm compr.; anteras 1,9-3,0 mm compr., densamente seríceas especialmente na lateral
das tecas, ápice arredondado. Ovário ca. 1,3 mm compr., glabro; estiletes semelhantes entre si, ca. 3,5 mm compr. Drupas ca. 4,5
mm diam., globosas, arredondados no ápice, glabras (Anderson, 1999; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

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

Pietrobom da Silva, M.R., 3328, MBM, 201521,  (MBM0201521), Goiás, Typus

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
 
Anderson, W. R. 1999. Notes on neotropical Malpighiaceae - VII. Contr. Univ. Michigan Herb., 22: 4 – 5.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima correifolia A.Juss.
Tem como sinônimo
homotípico Byrsonima correaefolia A.Juss.
heterotípico Byrsonima bicorniculata A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea;
antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto a arvoreta 1,0-3,0 m alt., caule aéreo. Estípulas, ca. 3,0 x 2,5 mm, completamente conadas, ovais. Folhas cartáceo-
coriáceas; pecíolo 3,0-5,0 mm compr.; lâmina 3,0-9,7 × 1,5-5,0 cm, elíptica, oval, oblonga, raramente oboval, suborbicular
ou lanceolada, ápice obtuso, arredondado, emarginado, raramente agudo, base obtusa, arredondada, subcordada ou cordada,
raramente cuneada, margem inteira, revoluta; face adaxial esparsamente tomentosa, tricomas sésseis, face abaxial tomentosa ou
tomentoso-velutina, tricomas longamente estipitados, eretos; nervura secundárias evidentes em ambas as faces, com 4-7 nervuras.
Tirsos, 1(-2) flor por cincínio, 1,6-8,4 cm compr; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, persistentes na frutificação;
brácteas ca. 2,5 x 2,0 mm, ovais; pedúnculo ausente; bractéolas ca. 2,0 x 1,0 mm, ovais; pedicelos 6,0-9,0 mm compr., tomentoso.
Lobos das sépalas, ca. 2,4 x 1,5 mm, ovais, geralmente reflexos no ápice, adaxialmente glabros ou esparsamente tomentosos
e abaxialmente adpresso-tomentosos ou tomentosos; glândulas ca. 2,0 x 1,0 mm. Pétalas brancas a róseas; pétalas laterais
cupuliforme, 4,1-5,0 x 4,8-6,0 mm, unha ca. 2,8 x 0,7 mm; pétala posterior, ereta, patente, reniforme  ca. 3,8 x 4,6 mm, unha ca.
2,8 x 1,0 mm. Estames, unidos na base, ligeiramente desiguais entre si; filetes 2,7-3,0 mm compr., hirsutos; conectivos 1,8-2,6
mm compr., cônico, o conectivo do estame oposto a pétala posterior ultrapassando o ápice das tecas em ca. 0,4 mm, os dos demais
estames ultrapassando ligeiramente, o conectivo dos demais estames ultrapassando-o em 0,6-1,4 mm compr.; anteras 1,7-1,9 mm
compr., seríceas, ápice arredondado. Ovário subgloboso ca. 2,8 mm compr., glabro; estiletes subiguais, ca. 2,8 mm compr. Drupa
madura negra-vinácea, ca.  6,0 mm diam., globosa a subglobosa, glabra (Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Mendonça, R.C., 6049, SP, 441832,  (SP020551), Piauí
R.M. Harley, 20095, RB, 197914,  (RB00213146), Bahia
Santos, E.R., 1761, 2194,  (HUTO002194), Tocantins
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima correifolia A.Juss.

Figura 2: Byrsonima correifolia A.Juss.

Figura 3: Byrsonima correifolia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Byrsonima crassifolia, .

Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima cinerea (Poir.) DC.
heterotípico Byrsonima coriacea (Sw.) DC.
heterotípico Byrsonima crassifolia  var.  cinerea (Poir.) Nied.
heterotípico Byrsonima crassifolia  var.  spruceana (Nied.) Nied.
heterotípico Byrsonima fagifolia Nied.
heterotípico Byrsonima rhombifolia A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s)/glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s)/trifloro(s). Flor: pedicelo(s)
pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s) amarela/laranja; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos ou Árvore 1,5-7,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 2,6-5,0 mm compr., conadas, triangulares a ovadas, persistentes no
pecíolo. Folhas coriáceas; pecíolo 0,5-1,9 cm compr.; lâmina 6,0-12,0 x 2,5-7,5 cm, elíptica, obovada a lanceolada, ápice
usualmente acuminado, ocasionalmente agudo ou arredondado, base aguda, margem ligeiramente revoluta a sinuosa; face
adaxial esparsamente serícea a glabra e face abaxial ferrugínea, marrou ou esverdeada, serícea a glabrescente, tricomas sésseis
ou subsésseis, com o indumento irregularmente decíduo, retos; nervuras secundárias impressas e terciárias reticuladas; 7-11
nervuras secundárias. Tirsos, 1-2 (-3) flores por cincínio, raque 6,0-21,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do
pedicelo, decíduas na frutificação; brácteas 2,0-4,5 x 1,2-1,5 mm estreitamente triangulares a triangulares; pedúnculo séssil ou até
4 mm compr.; bractéolas 1,1-2,5 x 1,0-1,2 mm semelhantes as brácteas; pedicelos 7,0-12,0 mm compr., crassos. Sépalas 3,0-4,0 x
2,0-2,5 mm, face adaxial glabra a glabrescente e face abaxial serícea; glândulas 1,5-2,0 x 1,0-1,5 mm. Pétalas amarelas, tornando-
se alaranjadas com o tempo, pétalas laterais cupuliformes, limbo 4,5-7,0 x 5,5-7,0 mm, unha 3,0-4,5 mm compr., pétala posterior,
patente, margem erosa, limbo 4,0-5,0 x 5,0-6,0 mm, unha 3,0-5,0 mm compr. Filetes 1,5-3,0 mm compr., livres, desiguais entre si,
piloso na base; conectivos 1,5-2,2 mm compr., ápice agudo, acuminado ou arredondado, eretos, ultrapassando ou não as anteras
em até 0,4 mm compr.; anteras 2,0-2,8 mm compr, seríceas, arredondadas, não aladas. Ovário 1,5-1,8 x 1,0-1,5 mm, seríceo a
glabro; estiletes 3,0-5,3 mm compr., semelhantes entre si. Drupas amarelas, 6,0-10,0 mm diam., globosas, glabras a glabrescente
no ápice (Francener, 2016).

COMENTÁRIO

Byrsonima crassifolia possui folhas geralmente abaxialmente ferrugíneas, indumento irregularmente decíduo, tricomas geralmente
castanho-claros ou marrons, sésseis a subsésseis e apice foliar geralmente acuminado. Os caracteres florais são bastante constantes
e semelhantes aos mais próximos espécies, como B. clausseniana, B. cydoniifolia e B. pachyphylla, mas nenhuma delas carrega
um indumento irregularmente decíduo. Além disso, as brácteas são menores do que em B. clausseniana e B. pachyphyla, e difere
de B. cydoniifolia, devido a última possuir as suas folhas e inflorescências cobertas com indumento seríceo, raramente decíduo,
esbranquiçado (Francener, 2016).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

W. C. Steward, 177, NY, 1747706,  (NY01747706), Roraima
R.S. Cowan, 38650, NY, 1747617,  (NY01747617), Amapá
H.S. Irwin, 11244, RB, 211131,  (RB00211591), Distrito Federal
E. Dias Scramini, 95, RB, 331348,  (RB00212157), Mato Grosso do Sul
Fonseca, M.L., 1658, SP, 327318,  (SP014528), Goiás
R. Spruce, s.n., NY, 55564,  (NY00055564), Pará, Typus
A. Ducke, 2366, MO, 2845077, Ceará
Eiten, G., 10615, SP, 130578 (SP015679), Maranhão
D.A. Lima, 25, RB, 188319,  (RB00212744), Piauí
D.A. Folli, 5361, CVRD, 9767,  (CVRD009767), Espírito Santo
Costa, L.V., s.n., SP, 301228,  (SP014549), Minas Gerais
Marcondes Ferreira, W., 1541, SP, 316536,  (SP014555), São Paulo
Freitas Filho, F., 11079, UEC, 21238 (UEC037570), Rio Grande do Norte
Camelo, M.N., 6, HUEFS, 88033,  (HUEFS0088033), Paraíba
Sevilha, A.C., 2473, CEPEC, 121014, Pernambuco
Carneiro-Torres, D.S., 245, HUEFS, 69050,  (HUEFS0069050), Bahia
S. R. Lowrie, 103, NY, 1747619,  (NY01747619), Amazonas
Miranda, I.S., 571, INPA, 187250,  (INPA0187250), Rondônia
Santos, E.R., 253, 423,  (HUTO000423), Tocantins
Macedo, M., 2924, SP, 268800,  (SP014531), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

Figura 4: Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

BIBLIOGRAFIA
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Botânica, São Paulo, 184 p.
Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 91 – 93.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima crispa A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s)/glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis);
pétala(s) amarela; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 4,0-25,0 m alt., caule aéreo. Estípulas, 3,0-4,5 mm compr., conadas na base, o par agudo ou obtuso no ápice, triangulares.
Folhas cartáceas; pecíolo 2,0-3,0 cm compr.; lâmina (8,0-) 11,0-19,0 (-22,0) cm, elíptica, ápice atenuado ou geralmente
acuminado, base atenuada, margem plana; face adaxial glabrescente ou minutamente serícea, especialmente na nervura principal,
face abaxial glabrescente ou esparsamente serícea, tricomas sésseis; nervuras secundárias, terciárias e quaternária evidentes em
ambas as faces, 8-11 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 6,0-14,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na
base do pedicelo ou brácteas na base do pedúnculo e bractéolas na base do pedicelo, ambas persistentes na frutificação; brácteas
(2,5-) 3,0-4,5 (-6,0) x ca. 1,0 mm, subulada, fortemente revoluta ou circinada; pedúnculo ausente ou 0,1-1,0 (-2,0) mm compr.;
bractéolas 0,5-1,0 (-1,5) x 1,0-1,5 mm, triangulares; pedicelos 7,0-11,0 mm compr., delgados, minutamente seríceos. Lobos
das sépalas, 1,5-2,0 x ca. 2,0 mm, triangulares ou ligulados, revolutos no ápice, face abaxial serícea e face adaxial levemente a
densamente serícea ou velutina próximo ao ápice; glândulas ca. 2,0 x ca. 1,0 mm. Pétalas amarelas; pétalas laterais, cupuliformes,
limbo 4,0-5,0 x 4,0-5,0 mm, unha ca. 4,0 mm compr.; pétala posterior, ereta, quase reniforme, limbo 2,0-4,0 x 2,0-4,0 mm, unha
1,0-2,0 mm compr. Estames, com filetes não analisados; conectivos ca. 2,0 mm compr., cilíndricos, eretos, atingindo o ápice
das tecas ou ultrapassando-os em até 0,6 mm compr.; anteras 1,5-2,5 mm compr., seríceas, especialmente entre as tecas, ápice
arredondado. Ovário cônico ou semiesfera compressa ca. 1,5 mm compr., densamente serícea, especialmente na metade distal;
estiletes semelhantes entre si, 2,6-3,2 mm compr. Drupa imatura verde, madura amarela, 10,0-13,0 mm diam., globosa, serícea
(Anderson, 1981).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Vicentini, 1177, SP, 299038,  (SP014629), Amazonas
Nunes, E., s.n., EAC, 7699, Maranhão
Andrade- Lima, 69, RB, 257846,  (RB00212586), Pernambuco
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Oliveira, M., 845, SP, 384810 (SP014608), Alagoas
Gasson, P., PCD6214, HUEFS, 29107,  (HUEFS0029107), Bahia
J. Spada, 202, RB, 164604,  (RB00212704), Espírito Santo
R. R. de Santos, R.1553, NY, 893419,  (NY00893419), Mato Grosso
Nee, M.H., 34362, INPA, 195349,  (INPA0195349), Rondônia
Ferreira, C.A.C., 9255, INPA, 154043,  (INPA0154043), Roraima
H. Medeiros, 490, RB, 509515,  (RB00620003), Acre
Silva, W., 9, SP, 386903 (SP016084), Rio de Janeiro
J.A. Lombardi, 1192, SP, 301258 (SP014618), Minas Gerais
D. Daly, 1248, INPA, 117115,  (INPA0117115), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima crispa A.Juss.

Figura 2: Byrsonima crispa A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Byrsonima crispa A.Juss.

Figura 4: Byrsonima crispa A.Juss.

BIBLIOGRAFIA
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Garden, 32: 89 – 90.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima cuprea Griseb.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial velutina(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s)/trifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s); pétala(s)
branca/rósea; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arvoretas 5-7 (-10) m alt., caule aéreo. Estípulas 5-9 mm compr., livres, ovadas e longo-acuminadas. Folhas com pecíolo
1,1-2,0 cm compr.; lâmina 8-16 x 4-8 cm, ovada ou ocasionalmente elíptica ou obovada, ápice agudo ou obtuso ou raramente
arredondado, base obtusa ou arredondada, margem revoluta; face adaxial glabrescente, exceto a nervura principal tomentsa e face
abaxial usualmente glauca, densamente velutina, tricomas retos, sésseis ou subsésseis; 8-17 nervuras secundárias, evidentes na
face abaxial, usualmente afundadas; Tirsos, 1-3 flores por cincínio, 8,0-17,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base
do pedicelo, ambas persistentes na frutificação; brácteas 1,5-2,5 (-3,5) x 1,5-2,0 (-3,0) mm, triangulares; pedúnculo ca. 0,2 mm
compr.; bractéolas semelhantes as brácteas, só que menores; pedicelos 3,0-7,0 mm compr., circinado no botão, curvado no fruto.
Sépalas ca. 2 x 2 mm além das glândulas, triangulares, obtusas, face adaxial tomentosa e face abaxial densamente tomentosa;
glândulas 2-2,5 mm compr. Pétalas brancas, tornando-se róseas quando velhas, pétalas laterais com limbo 3,5-4,5 x 4-5 mm, unha
ca. 2 mm compr., pétala posterior, limbo 3-3,5 x 4-4,5 mm, unha ca. 2,5 mm compr. Filetes 2-3 mm compr., hirsutos na base;
conectivos clavados, ultrapassando as anteras em 0,5-0,9 mm compr.; anteras 1,5-2,3 mm compr, glabras. Ovário ca. 1,0 mm
compr., glabro; estiletes 2-2,3 mm compr. Drupas vermelhas 5,0-6,0 mm diam., ovoide ou globoso, rugosas, glabras. (Anderson,
1981).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 1858, INPA, 170901,  (INPA0170901), Amazonas
R. Spruce, 2073, K,  (K000253618), Amazonas, Typus
Clark, H.L., 8250, INPA, 203884,  (INPA0203884), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 134 – 135.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima cydoniifolia A.Juss.
Tem como sinônimo
homotípico Byrsonima cydonifolia A.Juss.
heterotípico Byrsonima orbignyana A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s)/velutina(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s)/trifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis);
pétala(s) amarela/laranja; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou Árvore (0,7-) 1-7,8 m alt., caule aéreo. Estípulas 2,0-4,0 mm compr., conadas, amplamente ovadas, persistentes no
pecíolo. Folhas cartáceas ou coriáceas; pecíolo 0,4-0,9 (-1,5) cm compr.; lâmina 5,5-11,0 x 2,0-5,2 cm, elíptica a obovada, ápice
acuminado, cuspidado, obcordado, retuso ou obtuso, base cuneada, margem inteira, ligeiramente revoluta; face adaxial serícea,
flocosa a glabrescente e face abaxial esbranquiçada esparsamente serícea a seríceo-velutina, tricomas sésseis ou subsésseis, braços
0,5-0,8 mm compr., retos ou flexuoso; nervuras secundárias e terciárias impressas adaxialmente, abaxialmente proeminentes; 6-10
nervuras secundárias. Tirsos, 1-3 flores por cincínio, raque 4,0-7,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo,
decíduas na frutificação; brácteas 3,0-8,0 x 1,5-2,0 mm triangulares, estreitamente triangulares a lineares; pedúnculo séssil;
bractéolas 2,0-2,8 x 1,2-1,8 mm, triangulares; pedicelos 7,0-10,0 mm compr., ereto no fruto. Sépalas 3,0-4,5 x 2,0-3,0 mm, ápice
arredondado, adpresso ou reflexa, face adaxial glabra e face abaxial tomentosa; glândulas 2,2-2,5 x 1,0-1,3 mm Pétalas amarelas,
tornando-se alaranjadas quando velhas, pétalas laterais cupuliformes, limbo 5,0-6,0 x 6,0-7,0 mm, unha 3,0-4,2 mm compr., pétala
posterior, corrugada, patente, limbo 3,0-4,5 x 3,0-5,0 mm, unha 3,5-3,8 mm compr. Filetes 2,0-3,0 mm compr., livres na base,
desiguais entre si, pilosos na base; conectivos 2,0-2,5 mm compr., ápice agudo ou arredondado, eretos, ultrapassando as anteras
ou não  em até 0,5 mm compr.; anteras 2,4-3,0 mm compr., esparsamente seríceas, ápice arredondado, não aladas. Ovário 1,2-2,0
mm compr., glabrescente a glabro; estiletes 3,4-3,5 mm compr., semelhantes entre si. Drupas, 7,0-10,0 mm diam., ovoides,
glabrescente a glabra no ápice (Francener, 2016).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Pantanal

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ribeiro, C.M., s.n., SP, 292224 (SP015868), São Paulo
E.P. Heringer, 2173, NY, 909324 (NY00909324), Distrito Federal
Allem, A.C., 1144, SP, 256229,  (SP014652), Mato Grosso do Sul
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Sebastiani, R., 155, SP, 402009, Goiás
Pickel, B., 604, SP, 14560 (SP014678), Pernambuco
Atkins, S., 4590, HUEFS, 28031,  (HUEFS0028031), Bahia
B.M.T. Walter, 3951, SP, 333861 (SP014685), Maranhão
M.G.L. Wanderley, 55, SP, 184556,  (SP014513), Minas Gerais
Guimarães, L.L., 64, SP, 441859,  (SP020578), Tocantins
W.W. Thomas, 4567, NY, 893731,  (NY00893731), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima cydoniifolia A.Juss.

Figura 2: Byrsonima cydoniifolia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Byrsonima cydoniifolia A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. Estudos Taxonômicos em Byrsonima sect. Eriolepis Nied. (Malpighiaceae). Tese de Doutorado, Instituto de
Botânica, São Paulo, 184 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima dealbata Griseb.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela/
laranja/vermelha; antera(s) glabro(s)/pilosa(s). Fruto: pilosidade tomentoso(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto ou arbusto até 2 m alt., caule aéreo. Estípulas 4,0-5,0 mm compr., conadas, triangulares, persistentes no pecíolo.
Folhas coriáceas; pecíolo 0-10 mm compr.; lâmina 3,0-14,0 x 1,0-6,5 cm, ovada, lanceoladas, amplamente elíptica ou obovada,
ápice obtuso ou arredondado e apiculado, base obtusa, cuneada ou arredondada; face adaxial adpressa-tomentosa e face
abaxial densamente e persistentemente adpresso-tomentosa ou subserícea, com tricomas brancos ou amarronzados; nervuras
secundárias e terciárias evidentes em ambas as faces. Tirsos, 1-2 flor por cincínio (?), muitas vezes congesta dando um aspecto
umbeliforme, 2,0-12,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, ambas persistentes ou decíduas antes da
frutificação; brácteas 0,5-10,0 x 1,0-3,0 mm, triangulares ou lanceoladas; pedúnculo séssil; bractéolas 2,0-6,0 x 1,0-3,0 mm,
ovais ou triangulares; pedicelos 7,0-17,0 mm compr., crassos. Sépalas 2,0-3,0 x 2.0-3,0 mm além das glândulas, triangulares,
ápice obtuso a arrredondado, face adaxial glabra e face abaxial pilosa; glândulas amarelas, alaranjadas a avermelhadas. Pétalas
amarelas, tornando-se alaranjadas ou avermelhadas quando velhas. Filetes 2,5-4,0 mm compr., hirsutos na base; conectivos
1,0-2,5 mm compr., ultrapassando ou não as anteras em até 0,3 mm compr.; anteras 1,5-3,0 mm compr, glabras ou esparsamente
a densamente pilosas. Ovário ca. 2 mm compr., densamente seríceo ou tomentoso; estiletes 3,0-4,0 mm compr. Drupas 5-8 mm
diam., globosas, distalmente seríceas ou tomentosas a glabrescentes. (Anderson, 1995; Mamede, 1981).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 25085, SP, 252573,  (SP014752), Minas Gerais
Castro, N.M., 210, UEC, 75719 (UEC037622), Goiás
Ganev, W., 1357, SP, 315138,  (SP014773), Bahia
A.B. Sales, 29, RB, 483986,  (RB00568028), Sergipe

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima dealbata Griseb.

Figura 2: Byrsonima dealbata Griseb.

Figura 3: Byrsonima dealbata Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Byrsonima dealbata Griseb.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1995. Malpighiaceae. In: Flora of the Pico das Almas, Chapada Diamantina - Bahia, Brazil, (ed.) B. L.
Stannard, p. 416–430.
 
Maemde, C.H.M. 1981. O Gênero Byrsonima Rich. ex A. L. Juss (Malpighiaceae) na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil.
Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 245 p.
 
Mamede, M.C.H. 1987. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Malpighiaceae. Bolm. Botânica, Univ. S. Paulo, 9: 191.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima delicatula Sch.Rodr. &
A.S.Flores
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto, 20-30 cm alt., caule aéreo. Estípulas 1,5-2 mm compr., conadas, ovadas a triangulares, persistentes no pecíolo. Folhas
cartáceas; pecíolo 0,4-0,8 cm compr.; lâmina 4,5-8,2 x 1,1-2,7 cm, elíptica ou oboval, ápice obtuso a agudo base cuneada e
decorrente, margem plana e inteira; face adaxial glabrescente e face abaxial esparsamente tomentosa, tricomas iguais, mais
concentrados na nervura principal; nervuras secundárias e terciárias evidentes em ambas as faces, 8-11 nervuras secundárias.
Tirsos, 1 flor por cincínio, 2,5-12,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, ambas persistentes (ao menos
durante o início da frutificação); brácteas 1,8-2,1 x 0,7-0,8 mm lanceolada; pedúnculo ausente; bractéolas 0,7-1 x 0,4-0,6 mm
ovada; pedicelos 5,0-9,0 mm compr., circinados no botão. Sépalas 1,7-2 x ca. 1,5 mm além das glândulas, amplamente ovada,
arredondada e não revoluta no ápice, face adaxial glabra e face abaxial tomentosa; glândulas 1,7-2 x 0,9-1 mm. Pétalas amarelas,
pétalas laterais não reflexas, obladas, limbo 4-5,5 x 5-7 mm, unha 2,3-2,5 mm compr., pétala posterior limbo 3,8-4,2 x 4,2-4,5
mm, unha 2,8-3,1 mm compr. Filetes 1,5-1,9 mm compr., hirsutos na base; conectivos ultrapassando (ou não) as anteras em até
0,3 mm compr.; anteras 1,5-1,8 mm compr., glabras ou com tricomas esparsos, lineares. Ovário 1-1,2 mm compr., densamente
tomentosos; estiletes 2-2,2 mm compr. Drupas imaturas, ca. 3 mm diam., ovoides, tomentosas. (Rodrigues & Flores, 2019).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Coradin, 1047, NY,  (NY01856461), IAN (IAN156476), Roraima, Typus

BIBLIOGRAFIA

Rodrigues, R.S. & Flores, A.S. 2019. Byrsonima delicatula (Malpighiaceae), a new species from northern Brazil,
Phytotaxa, 422(2): 195-200.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima densa (Poir.) DC.
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima amazonica Griseb.
heterotípico Byrsonima lucidula Huber

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) rósea/vermelha; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 3,0-26,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 2,0-3,0 mm compr., conadas, triangulares, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceas
ou coriáceas; pecíolo 0,4-1,0 cm compr.; lâmina 5,5-14,5 x 2,0-5,4 cm, elíptica a oboval, ápice agudo ou mais frequentemente
acuminado, as vezes ligeiramente recurvado, base atenuada, margem ligeiramente revoluta; glabra em ambas as faces, as vezes
a face adaxial com pontuações cúpreas; nervuras secundárias e terciárias evidentes em ambas as faces, especialmente na face
abaxial, 6-8 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 7,0-13,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do
pedicelo, ambas persistentes na frutificação; brácteas 0,5-1,0 x ca. 1,0 mm triangulares, mas raramente suborbiculares; pedúnculo
séssil; bractéolas 0,5-1,0 x ca. 1,0 mm semelhantes as brácteas; pedicelos 5,0-10,0 mm compr., delgados. Sépalas ca. 0,8 x 0,9
mm além das glândulas, oblongas, eretas ou reflexas, face adaxial glabra e e face abaxial glabra ou mais frequentemente serícea;
glândulas 1,5-2,0 x 0,5-0,8 mm. Pétalas vermelhas nos botões se tornando róseas nas flores, pétalas laterais profundamente
côncavas, limbo ca. 2,2 x 2,4-3,4 mm, unha ca. 1,3 mm compr., pétala posterior, reniforme, corrugada, limbo ca. 2,3 x 3,0 mm,
unha ca. 2,0 mm compr. Estames, conados, desiguais entre si; filetes 1,0-2,3 mm compr., hirsutos na base; conectivos ca. 0,8
mm compr., eretos, ultrapassando as anteras em 0,4-0,5 mm compr.; anteras ca. 0,8 mm compr, glabras, oblongas, não aladas ou
estreitamente aladas. Ovário ca. 1,5 mm compr., glabro; estiletes ca. 2,2 mm compr., semelhantes entre si. Drupas vermelhas,
4,0-5,0 x 5,0-6,0 mm diam., subglobosas a ligeiramente transversalmente elipsóides, ápice mucronado, glabras (Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

Maguire, B., 47028, SP, 68766,  (SP014813), Amapá
Santos, M.R., 665, SP, 301350,  (SP014812), Pará
D. Daly, 152, INPA, 116286,  (INPA0116286), Maranhão

BIBLIOGRAFIA
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Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima duckeana W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela; antera(s)
seríceo(s). Fruto: pilosidade tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 7,0-25,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 5,0-9,0 mm compr., completamente conadas, arredondada ou obtusa no ápice,
persistente no pecíolo e decíduas com a folha. Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo 17,0-33,0 mm compr.; lâmina (11,0-) 14,0-27,0
x 6,0-12,5 cm, elíptica ou obovada, ápice arredondado, obtuso, agudo ou abruptamente curto-acuminado, base cuneada, margem
revoluta; ambas as faces inicialmente hispida-tomentosas, mas na maturidade finamente estrelada-tomentosa a glabrescente
na face adaxial e tomentosa na face abaxial, tricomas estrelados, sésseis a subsésseis; nervuras secundárias e terciárias muito
evidentes na face abaxial, na face adaxial apenas as secundárias, 7-15 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio 10,0-22,0
cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo ou bractéolas na base do pedúnculo, decíduas antes ou durante a
antese; brácteas 2,0-6,0 x ca. 2,0 mm, ovadas a estreitamente triangulares ou ovadas; pedúnculo ausente ou até 1,0 mm compr.;
bractéolas 1,5-3,0 x ca. 2,0 mm, semelhantes as brácteas; pedicelos 8,0-12,0 mm compr., ligeiramente crassos, velutinos.
Sépalas, ca. 3,0 x 2,0-2,4 mm, liguladas, fortemente reflexas no ápice, ambas as faces estrelada-tomentosa; glândulas quando
presentes 2,0-3,0 x ca.  2,0 mm. Pétalas amarelas, pétalas laterais, cupuliformes, limbo 4,5-6,0 x 6,0-7,0 mm, unha 2,5-3,0
mm compr., pétala posterior, fortemente reflexa, reniforme, limbo 2,5-3,0 x 3,0-4,0 mm, unha 2,7-3,0 mm compr. Estames,
conados na base, diferentes entre si; filetes 1,5-2,0 mm compr., hirsutos na base; conectivos ca. 3,0 mm compr., arredondado ou
obtuso e frequentemente reflexo no ápice, eretos, ultrapassando as anteras em 0,4-1,1 mm compr.; anteras 2,2-3,2 mm compr.,
minutamente seríceas, ápice arredondado. Ovário 1,5-2,0 mm compr., densamente tomentoso; estiletes semelhantes entre si,
3,2-3,5 mm compr. Drupas amarelo alaranjadas, 11,0-18,0 mm diam (seca)., globosas, curto-acuminadas no ápice, densamente
estralada-pilosa quando imatura e alguns tricomas persistentes na maturidade (Anderson, 1995).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, 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 (Amazonas, Pará)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Nee, M., 43021, SP, 262588,  (SP014816), Amazonas
A. Vicentini, 1163, SP, 299045,  (SP014814), Amazonas
C.A. Cid Ferreira, 7635, NY, 1802296,  (NY01802296), Pará

BIBLIOGRAFIA
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Anderson, W.R. 1995. Notes on Neotropical Malpighiaceae - V. Contributions from University of Michigan Herbarium, 20:
20 - 22.
Almeida, R.F. & Mamede, M.C.H. 2014. Checklist, conservation status, and sampling effort analysis of Malpighiaceae in Espírito
Santo State, Brazil. Brazilian Journal of Botany. DOI 10.1007/s40415-014-0078-x.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima eugeniifolia Sandwith
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore a arvoreta 2,5-4,5 m alt., caule aéreo. Estípulas 2,0-3,0 mm compr., livres, triangulares ou parcialmente conadas, o
par profundamente bífido, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceo-coriáceas a coriáceas; pecíolo 0,4-0,8 cm compr.; lâmina
3,5-7,2 x 1,4-3,0 cm, oval a elíptica, ápice agudo a acuminado, ligeiramente recurvado, base obtusa a obtuso-atenuada, margem
plana a ligeiramente revoluta; ambas as faces glabras, face adaxial geralmente com pontuações negras e face abaxial com
pontuações amareladas; nervuras secundárias evidentes na face adaxial e geralmente inconspícuas na face abaxial; 16-20
nervuras secundárias. Tirsos, 1-2 flores por cincínio, 2,0-6,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo e as
bractéolas as vezes na base do pedúnculo, ambas persistentes na frutificação; brácteas 2,0-3,0 (-6,0) x ca. 1,0 mm lanceoladas;
pedúnculo séssil ou subséssil; bractéolas ca.  2,0 x ca. 0,5 mm semelhantes as brácteas; pedicelos 5,0-7,0 mm compr., ligeiramente
espessados no ápice. Sépalas 2,0-3,0 x ca. 1,0 mm além das glândulas, oblongas ou ovais nas flores, eretas ou reflexas,
esparsamente seríceas em ambas as faces; glândulas 2,0-3,0 x ca. 2,0 mm. Pétalas alvas a róseas, pétalas laterais côncavas, limbo
2,0-4,0 x 5,0-7,0 mm, unha 2,0-4,0 mm compr., pétala posterior, reniforme, ligeiramente corrugada, limbo ca. 4,0 x 4,0 mm, unha
2,0-3,0 mm compr. Filetes ca. 2,0 mm compr., conados, e ligeiramente desiguais entre si, hirsutos na base; conectivos 1,3-2,0 mm
compr., cilíndricos a ligeiramente obovóides, eretos ou ligeiramente recurvados, o estame oposto à pétala posterior mais curto que
as anteras adjacentes, e os opostos a pétala posterior atingindo a altura das anteras, os demais ultrapassando as anteras em 0,1-0,3
(-0,5) mm compr.; anteras 1,5-2,4 mm compr., glabras, lineares. Ovário ca. 1,0 mm compr., glabro; estiletes ca. 4,0 mm compr.,
semelhantes entre si. Drupas róseo-roxos ou vermelhos, ca. 4,0 mm diam., globosas, ápice arredondado, glabras (Anderson, 1981;
Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Coutinho, A.C., s.n., SP, 333693,  (SP014818), Amazonas
I. Cordeiro, 9, SP, 225467,  (SP014819), Roraima
P. B. Cavalcante, 2558, NY, 1802303,  (NY01802303), Pará

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 131 – 132.
Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima euryphylla Pilg.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s) rósea/
vermelha; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade não observada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore até 12,0 m alt., caule aéreo. Estípulas ca. 2,0 mm compr., parcialmente conadas, o par bífido, persistentes no pecíolo.
Folhas coriáceas; pecíolo 1,5-2,8 cm compr.; lâmina 10,8-18,0 x 5,8-10,0 cm, elíptica a oboval, ápice mucronado a acuminado,
frequentemente ligeiramente recurvado, base atenuada a decorrente, margem plana a ligeiramente revoluta; ambas as faces
glabras, adaxialmente às vezes com pontuações amarronzadas; nervuras secundárias pouco evidentes e as terciárias inconspícuas;
6-7 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 12,3-15,6 cm compr.; brácteas e presentes na base do pedicelo e bractéolas
geralmente na base do pedúnculo, ambas persistentes na floração, não vista na frutificação; brácteas ca. 1,0 x 1,5 mm triangulares;
pedúnculo 1,0-1,5 mm compr., raramente séssil; bractéolas ca. 1,0 x 0,7 mm semelhantes as brácteas; pedicelos 7,0-9,0 mm
compr., ligeiramente crassos. Sépalas ca. 2,0 x 1,8 mm além das glândulas, triangulares ou ovais e auriculadas, reflexas, face
adaxial adpresso-tomentosa e face abaxial esparsamente serícea; glândulas ca. 2,0 x 1,0 mm. Pétalas róseas, se tornando
vermelhas, pétalas laterais côncavas, limbo 6,0-7,0 x 5,0-7,0 mm, unha ca. 3,6 mm compr., pétala posterior, reniforme, corrugada,
limbo ca. 5,0 x 5,0 mm, unha ca. 3,4 mm compr. Filetes ca. 2,3 mm compr., livres, semelhantes entre si, hirsutos na base,
atingindo até um terço do comprimento do filete; conectivos 2,0-3,7 mm compr., cônicos ou cilíndricos, eretos, o do estame
oposto à pétala posterior ultrapassando o ápice das anteras em ca. 0,2 mm compr. os demais, ultrapassando as anteras em 0,5-1,5
mm compr.; anteras 2,0-2,3 mm compr., glabras, lineares, ápice caudado, este prolongamente 1,0-1,5 mm compr.. Ovário ca. 1,5
mm compr., glabro. Drupas não vistas (Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 20946,  (RB00540715), RB, 20946,  (RB00659630), Pará, Typus
J. M. Pires, 51809, NY, 1802312,  (NY01802312), Pará

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima fanshawei W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore até 6,0 m alt., caule aéreo. Estípulas ca. 6,0 mm compr., conadas, o par ovado, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceo-
coriáceas; pecíolo 1,1-1,5 cm compr.; lâmina 10,0-12,7 x 5,0-7,0 cm, elíptica ou obovada, ápice obtuso a rotundo, base
cuneada, margem ligeiramente revoluta; face adaxial rugosa tomentosa, face abaxial tomentosa, tricomas  malpiguiáceos
sésseis, estrelados, os braços de comprimentos semelhantes, retos ou ligeiramente ondulados ou tricomas irregulares; nervuras
secundárias e terciárias muito evidentes em ambas as faces, 9-12 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 6,5-10,5 cm
compr.; brácteas e bractéolas decíduas na frutificação, usualmente presentes na base do pedicelo e raramente as bractéolas na
base do pedúnculo (quando esse presente); brácteas 3,5-5,0 x 1,0-1,5 mm, triangulares; pedúnculo séssil ou até 1 mm compr.;
bractéolas 2,4-2,5x1,0-1,2 mm, semelhantes as brácteas; pedicelos 9,0-10,0 mm compr., ligeiramente crassos, tomentosos.
Sépalas, 3,0-3,5 x 2,5-3,0 mm, ápice arredondado, eretas ou reflexas no ápice, ambas as faces seríceas; glândulas 2,0-2,6 mm
compr. Pétalas amarelas, pétalas laterais, cupuliformes, limbo 5,0-5,5 x 5,0-5,2 mm, unha 2,3-3,0 mm compr., pétala posterior,
patente, corrugada, limbo 3,8-4,0 x 3,5-4,0 mm, unha 3,0-3,5 mm compr. Estames, livres na base, semelhantes entre si; filetes
2,0-2,3 mm compr., piloso na base; conectivos 2,0-2,7 mm compr., agudo ou acuminado no ápice, eretos a recurvados, não
ultrapassando as anteras ou ultrapassando em até 0,4 mm compr.; anteras 2,5-3,3 mm compr, seríceos entre os lóculos, ápice
arredondado. Ovário 2,0-2,1 mm compr., seríceo; estiletes 4,0-4,8 mm compr., semelhantes entre si. Drupas imaturas verdes,
8,0-9,0 mm diam., globosas, apiculadas no ápice, tomentosas no ápice (Anderson, 1981; Francener et al. 2018).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

D.A. Folli, 5303, SP, 446805,  (SP032621), Espírito Santo
A.M. Carvalho, 6472, NY,  (NY00886175), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima fanshawei W.R.Anderson

Figura 2: Byrsonima fanshawei W.R.Anderson

Figura 3: Byrsonima fanshawei W.R.Anderson
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Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 84 – 85.
Francener, A; De Almeida, R.F. & Mamede, M.C.H. 2018. Assembling the puzzle of Byrsonima fanshawei (Malpighiaceae):
Emended description and new records for a rare species. Brittonia, DOI 10.1007/s12228-018-9532-6.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima fernandezii Cuatrec.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s); pétala(s) branca; antera(s)
hirsuta(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 16,0-25,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 4,0-5,0 mm compr., completamente conadas, o par oval, persistente no pecíolo.
Folhas coriáceas; pecíolo 2,0-4,0 cm compr.; lâmina 12,5-21,3 x 5,2-11,8 cm, elíptico-oblonga ou elíptica a ligeiramente
oboval, ápice mucronulado, mucronado, emarginado-mucronulado ou abruptamente acuminado, base aguda a atenuada, margem
levemente revoluta; ambas as faces glabras; nervuras secundárias pouco evidentes e terciárias não evidentes, 8-9 nervuras
secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio 11,0-18,0 cm compr.; brácteas presentes na base do pedicelo e bractéolas na base do
pedúnculo; brácteas (2,0-) 3,0-5,0 x 1,5-2,0 mm, triangulares, as mais basais lanceoladas, decíduas na floração; pedúnculo 1,0-4,0
mm compr.; bractéolas 1,5-2,0 x 1,0-1,5 mm, ovais, maioria decíduas na floração; pedicelos 8,0-12,0 mm compr., crassos,
densamente tomentosos. Lobos do cálice, ca. 1,5 x 2,0 mm, arredondados, ereto ou ligeiramente recurvado no ápice, face adaxial
glabra e face abaxial serícea-tomentosa; glândulas 4,0-5,0 x 1,5-2,0 mm. Pétalas alvas, pétala posterior, ereta, reniforme, limbo
ca. 2,6 x 3,5 mm, unha ca. 2,5 mm compr. Estames, livres entre si, semelhantes entre si; filetes 2,5-3,5 mm compr., hirsutos na
base; conectivos 2,0-2,7 mm compr., cilíndricos a cônicos, ereto ou recurvado para trás, o do estame oposta à pétala posterior
ultrapassando o ápice das anteras em 0,4 mm compr., o dos demais estames ultrapassando-o em 0,7-1,0mm compr.; anteras
2,2-3,0 mm compr., densamente hirsutas, ápice obtuso. Ovário ca. 1,0 mm compr., seríceo-tomentoso. Drupas imaturas verdes,
12,0-15,0 x 10,0-13,0 mm, ovóides a obladas, arredondadas ou emarginadas no ápice, glabras (Cuatrecasas, 1958; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 4441, NY, 1802320,  (NY01802320), Amazonas
G.T. Prance, 9075, NY, 1802314,  (NY01802314), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
Cuatrecasas, J. 1958. Prima Flora Colombiana: Malpighiaceae. Webbia, 2(13): 612-613.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima fonsecae W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s)/trifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s);
pétala(s) amarela/branca/rósea/vermelha; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 4,0-8,0 m alt., caule aéreo Estípulas 4,0-6,0 mm compr., completamente conadas, o par triangular, ou parcialmente
conadas, o par bífido. Folhas coriáceas; pecíolo 14,0-20,0 mm compr.; lâmina 9,0-15,5 x 4,4-7,5 cm, oboval, ou elíptico-
oboval, ápice arredondado, as vezes emarginado, obtuso ou curtamente acuminado, base cuneada ou atenuada, margem revoluta;
ambas as faces adpresso-tomentosa, tricomas mais concentrados nas nervuras, sésseis, trabéculas de tamanhos semelhantes,
retos a levemente ondulados; nervuras secundárias mais evidentes na face adaxial e terciárias pouco evidentes, 9-11 nervuras
secundárias. Tirsos, 1(-2-3) flor por cincínio 4,0-12,0 cm compr.; brácteas presentes na base do pedicelo e bractéolas na base
do pedúnculo, persistentes na frutificação; brácteas ca. 2,0 x 1,5-2,5 mm, lanceoladas; pedúnculo 1,5-6 (-10,0) mm compr.;
bractéolas 1,5-2,0 x 1,0-1,5 mm; pedicelos 7,0-8,5 mm compr., ligeiramente crassos, tomentosos. Lobos das sépalas, 1,5-2,0
x ca. 2,0 mm, ovais, adpressos no ápice, ambas as faces tomentosas; glândulas 2,5-3,0 x ca. 1,3 mm. Pétalas brancas, unhas se
tornando róseas ou vermelhas, a unha da pétala posterior amarela; pétalas laterais, cupuliformes, limbo 5,0-5,5 x 6,0-7,0 mm,
unha 3,0-3,5 x ca. 0,6 mm; pétala posterior, ereta, reniforme limbo 3,5-4,5 x 4,0-4,8 mm, unha ca. 3,0 x 1,2 mm compr. Estames,
livres, desiguais; filetes 2,0-2,7 mm compr., hirsutos na base; conectivos 1,3-1,7 mm compr., cilíndricos ou cônicos, eretos a
ligeiramente recurvados, o conectivo do estame oposto a pétala posterior não ultrapassando as anteras e o dos demais estames
ultrapassando-as em 0,3-0,6 mm compr.; anteras 1,4-1,6 mm compr., glabras, ápice arredondado. Ovário ca. 1,5 mm compr.,
glabro; estiletes semelhantes entre si, 3,0-3,5 mm compr. Drupas, imaturas verdes a creme com manchas rosadas, 12,0-14,0 mm
diam., globosos ou oblatos, com costelas proeminentes, glabras (Anderson, 1982; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

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

W.R. Anderson, 36183, MBM, 81527,  (MBM0081527), RB, 289300,  (RB00540716), NY, 55567,  (NY00055567), Minas
Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1982. Notes on neotropical Malpighiaceae - I. Contr. Univ. Michigan Herb., 15: 105 – 107.
Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima formosa W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 5,0-15,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,0-2,0 mm compr., livres, ovais, persistente no pecíolo. Folhas cartáceas; pecíolo
7,0-10,0 mm compr.; lâmina 4,5-10,0 x 2,0-5,6 cm, elíptico, ápice agudo a acuminado, geralmente ligeiramente recurvado, base
atenuada, margem plana; ambas as faces glabras; nervuras secundárias e terciárias evidentes em ambas as faces, 8-10 nervuras
secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio 4,2-8,0 cm compr., maioria das flores congestas na porção terminal; brácteas e bractéolas
presentes na base do pedicelo ou bractéolas na base do pedúnculo, persistentes até a frutificação; brácteas 0,5-1,2 x 0,5-1,2
mm, amplamente ovadas a rotundas; pedúnculo ausente; bractéolas ca. 0,5 x 0,8 mm, semelhantes as brácteas; pedicelos (12,0-)
15,0-17,0 mm compr., delgados, glabrescentes. Lobos das sépalas, 1,0-2,0 x 1,2-2,0 mm, amplamente arredondadas, reflexas no
ápice, glabros, exceto pela margem ciliada; glândulas 1,5-2,5 x 0,5-1,0 mm. Pétalas brancas com unhas róseas, pétalas laterais,
obladas, limbo 3,0-3,5 x 4,0-5,3 mm, unha 2,5-3,0 mm compr., pétala posterior, ereta, reniforme, limbo 3,0-4,0 x ca. 5,0 mm,
unha 3,0-4,0 mm compr. Estames, conados entre si, desiguais entre si; filetes 1,7-3,0 mm compr., tomentoso na base, tricomas
atingindo metade do comprimento do filete; conectivos globosos, ultrapassando as anteras em 0,7-1,0 mm compr.; anteras 1,6-2,2
mm compr., glabras, ápice arredondado. Ovário 1,0-1,2 mm compr., glabras; estiletes semelhantes entre si, 3,0-3,6 mm compr.
Drupas imaturas verdes 4,0-7,0 mm diam., globosas, arredondado no ápice, glabras (Anderson, 1997; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A. Cid Ferreira, 8189, NY, 1802323,  (NY01802323), Amazonas, Typus
C.A. Cid Ferreira, 7559, NY, 1802322,  (NY01802322), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
Anderson, W. R. 1997. Notes on neotropical Malpighiaceae - VI. Contr. Univ. Michigan Herb., 21: 46 – 48.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima frondosa Mart. ex A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 4,0-8,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,5-2,5 mm compr., parcialmente conadas o par bífido, persistentes no pecíolo.
Folhas cartáceas a coriáceas; pecíolo 0,7-1,3 cm compr.; lâmina 6,2-15,0 x 2,0-6,7 cm, elíptica a ligeiramente obovada, ápice
acuminado, base decorrente, margem plana; ambas as faces muito cedo glabrescentes; nervuras secundárias e terciárias pouco
evidentes em ambas as faces; 7-10 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 8,0-19,0 cm compr.; brácteas e bractéolas
presentes na base do pedicelo, ambas decíduas na floração; brácteas 4,0-5,0 x 1,0-1,5 mm linear-lanceoladas; pedúnculo séssil;
bractéolas ca. 2,0 x 1,0 mm oblongas ou oblongo-triangulares; pedicelos ca. 6,0 mm compr., delgados. Sépalas 1,0-2,0 x 1,5-2,0
mm além das glândulas, ápice arredondado ou obtuso, eretas, face adaxial tomentosa e face abaxial serícea; glândulas ca. 2,0
x 0,8-1,0 mm. Pétalas róseas ou alva, pétalas laterais côncavas, limbo 3,5-4,0 x 3,0-3,5 mm, unha ca. 2,0 mm compr., pétala
posterior, reniforme, corrugada, limbo ca. 3,0 x 3,5 mm, unha ca. 2,0 mm compr. Filetes ca. 1,8 mm compr., livres, iguais entre si,
seríceos na base; conectivos ca. 2,0 mm compr., cilíndrico-obovóides, eretos ou ligeiramante recurvados, ultrapassando as anteras
em ca. 1,7 mm compr.; anteras 0,7-0,8 mm compr, glabras, oblongas. Ovário ca. 1,5 mm compr., glabro; estiletes ligeiramente
desiguais entre si, os dois anteriores ca.1,2 mm compr. e o posterior ca.1,7 mm compr. Drupas azuladas, 1,2-1,3 x 1,3-1,4 mm
diam., (secas), ovadas, ápice atenuado, glabras (Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

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

D. Daly, 5465, NY, 1802328,  (NY01802328), Amazonas
M. L. Kawasaki, 221, NY, 1802326,  (NY01802326), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima garcibarrigae Cuatrec.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 4,0-25,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,0-3,0 mm compr., arredondadas, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceas; pecíolo
0,8-2,4 cm compr.; lâmina 7,2-18,0 x 2,4-7,0 cm, elíptica, ápice acuminado, base decorrente, margem plana a ligeiramente
revoluta; ambas as faces glabras; nervuras secundárias evidentes em ambas as faces e as terciárias mais evidentes na face adaxial;
8-9 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 7,0-9,4 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo,
ambas persistentes na frutificação; brácteas ca. 1,0 x 1,0 mm ovais; pedúnculo séssil; bractéolas ca. 1,0 x 1,0 mm semelhantes
as brácteas; pedicelos 5,0-7,0 mm compr., delgados. Sépalas 0,5-1,0 x 1,0-1,5 mm além das glândulas, ovais, eretas ou reflexas,
ambas as faces glabras; glândulas 1,0-1,5 x ca. 0,8 mm. Pétalas alvas ou róseas, pétalas laterais cupuliformes, limbo ca. 2,0 x 2,0
mm unha ca. 1,1 mm compr., pétala posterior, triangular-reniforme, corrugada, limbo ca. 2,0 x 2,0 mm, unha ca. 1,1 mm compr.
Filetes ca. 2,5 mm compr., livres, desiguais entre si, hirsutos na base, atingindo a metade do comprimento do filete; conectivos ca.
1,5 mm compr., obovóides, eretos, ultrapassando as anteras em 0,8 mm compr.; anteras ca. 1,0 mm compr, glabras, ligeiramente
divaricadas. Ovário ca. 1,0 mm compr., glabro; estiletes ca. 3,0 mm compr., semelhantes entre si. Drupas imaturos verde-escuros,
ca. 8,0 mm diam., globosas, ápice arredondado, glabras (Cuatrecasas, 1958; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

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

A. Vicentini, 1104, SP, 292852,  (SP015316), NY, 1802330,  (NY01802330), Amazonas
Sothers, C.A., 868, SP, 314924,  (SP014821), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Cuatrecasas, J. 1958. Prima Flora Colombiana: Malpighiaceae. Webbia, 2(13): 621 – 622.
Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima gardneriana A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s)/serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arvoreta ou arbusto 1-2,5 m alt., caule aéreo. Estípulas ca. 2 mm compr., conadas, triangulares, persistentes no pecíolo.
Folhas cartáceas; pecíolo 0,2-0,6 cm compr.; lâmina 1,6-6,0 x 0,6 x 3,7 cm, elíptica, obovada, ápice retuso ou obtuso, base
atenuada, aguda, margem plana; glabra a esparsamente serícea em ambas as faces, brilhosa na face adaxial, nervuras secundárias
mais evidentes em ambas as faces, as terciárias evidentes abaxialmente. Tirsos, 1 flor por cincínio, 3,1-4,9 cm compr., raque
esparsamente serícea, adpresso-tomentosa ou tomentosa; brácteas e bractéolas persistentes na floração e na frutificação às vezes
decíduas nessas fases, basais da inflorescências; pedúnculo séssil; pedicelos 4,0-6,0 mm compr., delgado. Sépalas com glândulas
alvas ou róseas. Pétalas com limbo alvo e unhas róseas. Filetes ca. 2,6 mm compr., totalmente livres, semelhantes entre si,
hirsutos na base; conectivos mais ou menos cilíndrico ou cônico, eretos ou geralmente recurvado no ápice, o conectivo do
estame oposto à pétala posterior não ultrapassando as tecas ou ultrapassando-as ligeiramente, o conectivo dos estames estames
ultrapassando-as em 0,6-1,3 mm compr.; anteras lineares, ápice arredondado. Ovário ca. 1,0 mm compr., glabro; estiletes ca. 3,5
mm compr., semelhantes entre si. Drupas vermelhas, 4-7 mm diam., globosas, glabras. (Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 945, K,  (K000187044), Typus
D. Daly, 974, NY, 2851098, Pará
Nunes, E. et al., s.n., EAC, 5718, Ceará
Rabelo, B.V., 2540, NY, 475313 (NY00475313), Amapá
M.G.L. Wanderley, 4519, UB, Minas Gerais
Breuning, 947, NY, 893514, Maranhão
L. Kollmann, 5562, SP, 446796, Espírito Santo
Martins, P. et al., s.n., EAC, 7597, Piauí
Laurênio, A., 324, NY, 541953 (NY00541953), Pernambuco
R.M. Harley, 19303, CEPEC, 18898, Bahia
Xavier, L., s.n., IPA, 20074, Paraíba
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Bamps, P.R.J., 5061, NY, 475308 (NY00475308), Rio Grande do Norte
J.G. Jardim, 307, CEPEC, 59495, Sergipe
Esteves, G.L., 2165, SP, 266528,  (SP014839), Alagoas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima gardneriana A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima guilleminiana A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) bifloro(s)/trifloro(s)/plurifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s)
amarela/laranja; antera(s) glabro(s)/pilosa(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto, arbusto e arvore 0,3-6,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 4,0-10 mm compr., conadas, triangulares a amplamente
ovadas, persistentes no pecíolo. Folhas coriáceas; pecíolo 2,0-8,0 mm compr.; lâmina 9,5-21,0 x 2,5-8,5 cm, elíptica, oboval ou
oblanceolada, ápice acuminado, base decorrente ou aguda, margem ligeiramente revoluta; face adaxial serícea a glabra e face
abaxial serícea, tricomas sésseis ou subsésseis (base até 0,2 mm compr.), os dois braços 0,3-0,8 mm compr.; nervuras secundárias
adaxialmente imprensas, abaxialmente proeminentes e terciárias reticuladas; 6-11 nervuras secundárias. Tirsos, (-1) 2-4 flores
por cincínio, raque 14,0-17,5 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, ambas persistentes ou decíduas
na frutificação; brácteas 4,0-8,0 x 2,5-3,0 mm, estreitamente triangulares a triangulares; pedúnculo séssil; bractéolas 2,5-3,5 x
1,5-2,5 mm triangulares; pedicelos 6,0-16,0 mm compr., crassos, eretos ou usualmente torcidos no fruto. Sépalas 3,1-4,0 x 2,2-2,5
mm, expandidas no fruto, ápice agudo, adpressas a eretas, face adaxial glabra e e face abaxial serícea; glândulas 1,8-2,5 x 1,0-1,4
mm. Pétalas amarelas, tornando-se alaranjadas quando velhas, pétalas laterais cupuliformes, limbo 5,4-6,2 x 6,7-8,0 mm, unha
3,5-4,0 mm compr., pétala posterior, patente, margem erosa, limbo 4,0-5,7 x 4,8-6,0 mm, unha 3,5-4,0 mm compr. Filetes 2,5-3,1
mm compr., conados na base, densamente pilosos na base; conectivos 1,6-2,2 mm compr., ápice agudo ou arredondado, eretos,
ultrapassando ou não as anteras em até 0,2 mm compr.; anteras 1,8-2,5 mm compr., pubescente a glabras, ápice arredondado, não
aladas. Ovário 1,0-1,8 x 1,0-2,0 mm compr., seríceo a glabro; estiletes 2,8-3,6 mm compr., semelhantes entre si. Drupas amarelas,
7,0-9,0 mm diam., ovoides a globosas, glabras a glabrescentes no ápice (Francener, 2016).

COMENTÁRIO

B. guilleminiana e B. pachyphylla são próximas morfologicamente, apresentando caule com áreas esfoliantes avermelhadas.
Entrentanto, B. guilleminiana apresenta indumento seríceo abaxialmente nas folhas e na raque da inflorescência, com os tricomas
retos e sésseis a subsésseis, e thirsos de 2-4 flores por cincínio. Enquanto que B. pachyphylla apresente indumento tomentoso,
algumas vezes velutino na face abaixal das folhas e na raque da inflorescência, com os tricomas sinuosos e pedunculados e thirsos
com 1 flor por cincícinio (Francener, 2016).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Pereira da Silva, 7936, SP, 409541,  (SP014879), Goiás
Bonguson, R., 14, SP, 378757,  (SP015847), São Paulo
J.A. Ratter, R.2885, NY, 893531,  (NY00893531), Distrito Federal
V.C. Souza, 9831, ESA, 32919, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima guilleminiana A.Juss.

Figura 2: Byrsonima guilleminiana A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Byrsonima guilleminiana A.Juss.

Figura 4: Byrsonima guilleminiana A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. Estudos Taxonômicos em Byrsonima sect. Eriolepis Nied. (Malpighiaceae). Tese de Doutorado, Instituto de
Botânica, São Paulo, 184 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima hatschbachii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s)/serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s)/trifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/
séssil(eis); pétala(s) amarela; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto 0,2-0,4 m alt., caule subterrâneo. Estípulas, 2,0-2,7 mm compr., parcialmente conadas, as partes livres triangulares
ou acuminadas. Folhas cartáceas; pecíolo 2,0-3,0 mm compr.; lâmina 11,5-16,5 x 1,4-2,2 cm, elíptica-linear, ápice agudo a
acuminado, base atenuada, margem plana; ambas as faces minutamente seríceas a glabras, tricomas sésseis; nervuras secundárias
e terciárias não muito evidentes em ambas as faces, 6-12 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio ou especialmente na
parte proximal da raque, 2-3 flores por cincínio, 9,0-11,0 cm compr.; brácteas e bractéolas base do pedicelo ou brácteas na base do
pedúnculo e bractéolas na base do pedicelo, presentes ao menos até o final da floração; brácteas 2,0-4,0 x 0,6-1,0 mm, subuladas
ou estreitamente triangulares; pedúnculo ausente ou até 3,0 mm compr.; bractéolas iguais as brácteas, mas menores; pedicelos
4,5-6,0 mm compr., seríceos. Lobos das sépalas, 1,5-2,0 x ca. 1,5 mm, obtusos, reflexos no ápice, face adaxial glabra e face
abaxial serícea no centro e ciliada na margem; glândulas 1,0-2,5 x ca. 1,0 mm. Pétalas amarelas; pétalas laterais, cupuliformes,
limbo 4,5-5,0 x 5,0-6,0 mm, unha ca. 2,5 mm compr.; pétala posterior, ereta, limbo ca. 4,0 x 4,0 mm, unha ca. 2,5 mm compr.
Estames, desiguais entre si; filetes ca. 1,9 mm compr., hirsutos na base; conectivos ca. 2,0 mm compr., cilíndricos, eretos, não
ultrapassando, ou ultrapassando levemente as tecas; anteras 2,0-2,5 mm compr., esparsamente serícea, especialmente entre os
lóculos, ápice arredondado. Ovário ca. 1,3 mm compr., glabro; estiletes semelhantes entre si, ca. 3,0 mm compr. Fruto não visto,
provavelmente glabro (Anderson,1982).

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, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 53803, MBM, 135591, CEPEC, 69177, Distrito Federal
Kral, R., 75135, SP, 234233,  (SP014861), Mato Grosso
G. Hatschbach, 37593, RB, 252098,  (RB00540717), MBM, 38557,  (MBM0038557), Mato Grosso, Typus
G. Hatschbach, 55877, MBM, 148003, Goiás

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1982. Notes on neotropical Malpighiaceae - I. Contr. Univ. Michigan Herb., v. 15, p. 93 – 95.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima hirsuta W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabrescente(s)/hirsuta(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade não observada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvoreta, caule aéreo, ramos hirsutos, com tricomas sésseis, eretos, com os braços iguais (2,0-2,5 mm compr.). Estípulas
6,5-8,5 mm compr., amplexicaules, completamente ou levemente conadas, afuniladas a obtusas no ápice, decíduas, hirsutas.
Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo 10,0-25,0 mm compr.; lâmina 10,5-17,0 x 4,5-6,1 cm, elíptica ou obovada, ápice curto-
acuminado, base cuneada ou decorrente, margem plana; ambas as faces esparsamente hirsutas eventualmente glabrescentes
(especialmente face adaxial), com tricomas sésseis, eretos e seus braços iguais; nervuras secundárias muito evidentes em
ambas as faces, nervuras terciárias pouco evidentes, 8-10 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio 4,5-7,5 cm compr.;
brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo; brácteas 4,0-4,5 x 1,0-1,5 mm, estreitamente lanceoladas a quase lineares;
pedúnculo ausente; bractéolas 1,3-2,0 x 1,0-1,5 mm, semelhantes as brácteas; pedicelos 3,5-5,0 mm compr., velutinos. Sépalas,
ca. 1.6 x 2,0 mm além das glândulas, amplamente triangulares, reflexas no ápice, ambas as faces glabras; glândulas 1,5-2,0
mm compr. Pétalas amarelas, pétalas laterais, obladas, limbo 3,5-5,0 x 4,0-5,5 mm, unha ca. 2,5 mm compr., pétala posterior
ereta, limbo ca. 2,5 x 2,3 mm, unha ca. 2,8 mm compr. Estames, livres entre si, desiguais entre si; filetes 1,5-1,8 mm compr.,
hirsutos na base; conectivos arredondados ou obtusos, eretos ou levemente reflexos no ápice, ultrapassando levemente ou não
as 7 anteras posteriores e ultrapassando em até 0,5 mm compr. as 3 anteras anteriores; anteras 2,4-3,2 mm compr., minutamente
seríceas, ápice arredondado. Ovário ca. 1,5 mm compr., densamente hirsuto; estiletes ca. 3,5 mm compr. Drupas não vistas
(Anderson, 1999).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Pires, 3956, IAN, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1999. Notes on neotropical Malpighiaceae - VII. Contr. Univ. Michigan Herb., 22: 5 – 6.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima incarnata Sandwith
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore ou arvoreta 6,0-20,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 4,0-7,0 mm compr., parcialmente conadas, o par bífido, persistentes no
pecíolo. Folhas cartáceo-coriáceas ou coriáceas; pecíolo 0,7-2,5 cm compr.; lâmina 11,0-25,5 x 4,0-11,0 cm, elíptica a oboval,
ápice mucronulado, mucronado ou ligeiramente acuminado, geralmente recurvado, base atenuada a ligeiramente decorrente,
margem plana ou ligeiramente revoluta; face adaxial seríceo-pubescente a seríceo-tomentosa na nervura central e face abaxial
seríceo-pubescente, tricomas sésseis, os dois braços de comprimentos semelhantes, retos; nervuras secundárias evidentes e
terciárias pouco evidentes em ambas as faces; 10-12 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 12,0-18,0 cm compr.;
brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, ambas decíduas antes da antese; brácteas 4,0-5,0 x 1,52,0 mm linear-
lanceoladas; pedúnculo séssil; bractéolas 2,0-3,0 x 1,5-2,0 mm, triangulares; pedicelos 6,0-8,0 mm compr., crassos. Sépalas
2,0-2,5 x 2,0-2,5 mm além das glândulas, ovais nas flores e liguladas com base auriculadas nos frutos, eretas e adpressos, ambas
as faces densamente seríceo-tomentosas; glândulas ca. 2,0 x 1,5 mm. Pétalas róseo-claras ou alvas tingidas de rosas, pétalas
laterais côncavas, limbo ca. 6,0 x 6,0-7,0 mm, unha ca. 2,0 mm compr., pétala posterior, reniforme, corrugada, limbo 3,0-4,0
x 5,0-6,0 mm, unha ca. 2,7 mm compr. Filetes 2,0-2,7 mm compr., livres, e ligeiramente diferentes entre si, hirsutos na base;
conectivos 1,5-2,0 mm compr., mais ou menos cônicos, recurvados, ultrapassando as anteras em 1,0-1,5 mm compr.; anteras
0,8-1,0 mm compr., glabras, lineares. Ovário ca. 2,0 mm compr., tomentoso; estiletes 1,5-2,0 mm compr., semelhantes entre si.
Drupas, 8,0-14,0 x 8,0-15,0 mm, ovoides a globosos, ápice ligeiramente acuminado, tomentosas no ápice (Anderson, 1981).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 25532, NY, 1802340,  (NY01802340), Pará
Sothers, C.A., 259, SP, 285559,  (SP014863), Amazonas
Sothers, C.A., 312, SP, 285558,  (SP014869), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

354

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY01802340
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP014863
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP014869


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima incarnata Sandwith

Figura 2: Byrsonima incarnata Sandwith

Figura 3: Byrsonima incarnata Sandwith

355

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F301045270.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F301045271.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F301045272.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Byrsonima incarnata Sandwith

Figura 5: Byrsonima incarnata Sandwith

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 114 – 115.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima intermedia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela/laranja; antera(s)
glabro(s)/seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto 0,5-1 m alt., caule aéreo. Estípulas 2,0-3,0 mm compr., conadas, triangulares, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceas
ou coriáceas; pecíolo 0,2-0,3 cm compr.; lâmina 4-9 x 1,5-4 cm, elíptica, ápice agudo a obtuso, base aguda ou obtusa, margem
plana; face adaxial glabra e face abaxial glabra ou glabrescente, com alguns poucos tricomas na nervura principal. Tirsos, 1
flor por cincínio, 7,0-12,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, ambas persistentes ou decíduas na
frutificação; brácteas 2,0-3,5 x ca. 0,5 mm lanceoladas; pedúnculo séssil; bractéolas 1,0-1,5 x ca. 0,5 mm, triangulares; pedicelos
7-10 mm compr., delgados. Sépalas 1,0-1,5 x 2,0-2,5 mm além das glândulas, triangulares, ápices obtusos, ambas as faces pilosas;
glândulas ca. 2,4 x 1,4 mm. Pétalas amarelas, podendo se tornar alaranjadas quando velhas, especialmente as unhas, pétalas
laterais. Filetes 1,0-1,5 mm compr., livres; conectivos 1,5-2,5 mm compr., não ultrapassando as anteras; anteras glabras ou
levemente seríceas, lanceoladas. Ovário ca. 1,0 mm compr., glabro; estiletes ca. 2,6 mm compr. Drupas amarelas, 4-5 mm diam.,
ovoides, glabras. (Mamede, 1981; Mamede, 1984).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pompeu, M., 287, SP, 346355,  (SP014944), Minas Gerais
A. Saint-Hilaire, s.n., P, P00646291,  (P00646291)
G. Eiten, 9439, SP, 130514 (SP014961), Mato Grosso
O.S. Ribas, 2511, RB, 345480,  (RB00211499), Mato Grosso do Sul
L. Coradin, 3803, CEN, 6748, Tocantins
A. Saint-Hilaire, s.n., P, P00646290,  (P00646290), Minas Gerais
V.C. Souza, 4951, HUEM, 5957, Paraná
G. Hatschbach, 49474, MBM, 102158, Bahia
J.M. Rezende, 799, CEPEC, 120036, Goiás
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Proença, C., 2707, HUEFS, 83857,  (HUEFS0083857), Distrito Federal
Loefgren, A., CGG553, SP, 14463,  (SP000246), São Paulo, Typus
Lins, E.A.M., 267, CEPEC, 63472, Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima intermedia A.Juss.

Figura 2: Byrsonima intermedia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Byrsonima intermedia A.Juss.

Figura 4: Byrsonima intermedia A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Mamede, M.C.H. 1981. O Gênero Byrsonima Rich. ex A. L. Juss (Malpighiaceae) na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil.
Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 245 p.
 
Mamede, M.C.H. 1984. Flora Fanerogâmica da Reserva do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (São Paulo, Brasil). Hoehnea,
11:108-113.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima japurensis A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima fluminensis Nied.
heterotípico Byrsonima inundata Benth.
heterotípico Byrsonima laevigata (Poir.) DC.
heterotípico Byrsonima obversa Miq.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s)/glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s); pétala(s) branca/
rósea; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 3,0-18,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,5-2,0 mm compr., completamente conadas, o par triangular, persistentes. Folhas
cartáceas ou coriáceas; pecíolo 0,5-2,4 cm compr.; lâmina 6,3-18,6 x 2,4-7,4 cm, elíptica a oboval, raramente oval ou oblonga,
ápice arredondado, base atenuada, margem plana; glabra ou esparsamente pubescente em ambas as faces, tricomas  sésseis, os
dois braços de comprimentos semelhantes, adpressos, retos; nervuras secundárias evidentes em ambas as faces e as terciárias
na face abaxial, 9-13 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 6,0-18,0 cm compr.; brácteas presentes na base do
pedicelo e bractéolas no pedúnculo ou no pedicelo, ambas persistentes ou decíduas na frutificação; brácteas 0,5-1,5 x 0,5-1,0 mm
lanceoladas, ovais, triangulares ou menos frequentemente suborbiculares; pedúnculo 0,0-0,5 mm compr.; bractéolas 0,5-1,0 x
0,5-0,8 mm semelhantes as brácteas; pedicelos 6,5-10,0 mm compr., delgados. Sépalas 1,5-2,0 x 1,0-1,5 mm, além das glândulas,
oblongas ou ovais, eretas ou reflexas, face adaxial glabra e e face abaxial esparsamente seríceas; glândulas 1,0-2,0 x 0,5-1,0
mm. Pétalas alvas ou róseas, pétalas laterais côncavas, limbo 3,0-4,5 x 4,0-4,5 mm, unha ca. 3,0 mm compr., pétala posterior,
espatuliforme, ligeiramente corrugada, limbo 3,0-4,0 x 3,0-3,5 mm, unha ca. 3,0 mm compr. Estames, livres, semelhantes entre
si; filetes 1,8-2,0 mm compr., hirsutos na base; conectivos 0,7-3,2 mm compr., mais ou menos cônicos ou ligeiramente clavados,
ligeiramente recurvados, ultrapassando as anteras em 0,2-0,7 mm compr.; anteras 1,5-2,0 mm compr, seríceas, lineares. Ovário
1,0-1,3 mm compr., glabro; estiletes 3,5-4,6 mm compr., semelhantes entre si. Drupas vermelhos, 10,0-12,0 mm diam. (secos),
ovoides a globosos, ápice mucronado, glabras ou esparsamente séricas no ápice (Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 2974, NY, 755864,  (NY00755864), Acre
G.T. Prance, 3984, NY, 1802365,  (NY01802365), Roraima

360

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00755864
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY01802365


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

J.G. Jardim, 2125, SP, 363703,  (SP014646), Bahia
S.A. Mori, 17228, NY, 1802404,  (NY01802404), Amapá
I. L. Amaral, 648, RB, 269608,  (RB00211705), Amazonas
Jangoux, J., 246, UEC, 20202, Maranhão
B. Maguire, 56060, NY, 1802397,  (NY01802397), Pará

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima krukoffii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial velutina(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 8,0-30,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 13,0-25,0 mm compr., completamente conadas, arredondadas ou obtusas no ápice,
decíduas. Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo (18,0-) 20,0-30,0 mm compr.; lâmina (11,0-) 13,0-27,5 x 6,0-13,0 cm, elíptica ou
obovada, ápice arredondado, obtuso, agudo ou ocasionalmente abruptamente curto-acuminado, base cuneada, margem levemente
revoluta; ambas as faces inicialmente velutinas, com tricomas eretos ou algumas vezes sinuosos, sésseis a subsésseis; nervuras
secundárias e terciárias evidentes na face abaxial, 10-14 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio 9,0-21,0 cm compr.;
brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo ou bractéolas na base do pedúnculo, ambas decíduas antes ou durante a antese;
brácteas (3,0-) 4,0-10,0 x 1,5-2,8 mm, estreitamente elípticas ou triangulares a quase lineares; pedúnculo ausente ou até 1,0 mm
compr.; bractéolas 2,0-4,0 (-5,0) x 1,0-3,0 mm, semelhantes as brácteas, mas menores e mais largas; pedicelos 10,0-14,0 mm
compr., delgados a ligeiramente crassos, velutinos. Sépalas, 2,5-3,5 x ca. 2,0 mm, liguladas, fortemente reflexas no ápice, ambas
as faces tomentosas; glândulas 2,5-3,0 x ca.  1,0 mm. Pétalas amarelas, pétalas laterais, limbo 5,5-7,0 x 6,0-10,0 mm, unha 3,0-4,0
mm compr., pétala posterior, limbo ca. 3,5 x 3,5-5,0 mm, unha 3,5-4,0 mm compr. Estames, conados na base, diferentes entre
si; filetes ca. 2,0 mm compr., hirsutos na base; conectivos arredondados ou obtusos e frequentemente reflexos no ápice, eretos,
ultrapassando as anteras em 0,7-1,4 mm compr.; anteras 2,5-4,0 mm compr., lineares, minutamente seríceas. Ovário 1,0-2,0
mm compr., densamente tomentoso; estiletes 3,5-5,0 mm compr. Drupas imaturas, 3,0-15,0 alt. x ca. 9,0 mm (seca), globosas,
tomentosa a glabrescente (Anderson,1995).

Forma de Vida
Árvore

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, Amapá, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. A. Krukoff, 1360, NY, 74236,  (NY00074236), Rondônia, Typus
G.T. Prance, P25623, NY, 1802388,  (NY01802388), Pará
J. M. Pires, 52653, NY, 1802387,  (NY01802387), Amapá
C.A. Cid Ferreira, 10918, NY, 755865,  (NY00755865), Acre
Ferreira, C.A.C., 8583, INPA, 153181,  (INPA0153181), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima krukoffii W.R.Anderson

Figura 2: Byrsonima krukoffii W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1995. Notes on Neotropical Malpighiaceae - V. Contributions from University of Michigan Herbarium, 20:
24 - 25.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima laevis Nied.
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima amoena Cuatrec.
heterotípico Byrsonima ciliata Cuatrec.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) rósea; antera(s) glabro(s).
Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 2,0-10,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,0-2,0 mm compr., livres, amplamente arredondadas, persistentes no pecíolo.
Folhas cartáceas a coriáceas; pecíolo (0,2)- 0,5-2,0 cm compr.; lâmina as vezes esbranquiçada adaxialmente, 6,5-15,5 x 2,8-10,8
cm, elíptica a oboval ou largamente elíptica a largamente oboval, ápice emarginado ou mucronado a ligeiramente acuminado,
base atenuada, margem plana a revoluta; ambas as faces glabras as vezes com pontuações negras em ambas as faces, nervuras
secundárias e terciárias evidentes em ambas as faces; 14-20 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 9,0-14,0 cm
compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, ambas persistentes na frutificação; brácteas 0,2-1,0 x 0,2-1,0 mm
ovais, raramente oblatas; pedúnculo séssil; bractéolas 0,2-1,0 x 0,2-1,0 mm semelhantes as brácteas; pedicelos 5,0-9,0 mm
compr., delgados. Sépalas 1,2-1,5 x 1,7-1,9 mm além das glândulas, ovais nas flores e ovais a linguiformes nos frutos, eretas ou
reflexas, ambas as faces glabras, com alguns tricomas na margem; glândulas 1,2-2,0 x ca. 0,5 mm. Pétalas róseas, pétalas laterais
profundamente côncavas, limbo 2,5-3,2 x 3,4-4,0 mm, unha ca. 1,5 mm compr., pétala posterior, reniforme, lisa, limbo ca. 3,0
x 3,0 mm, unha ca. 1,5 mm compr. Filetes 1,9-2,3 mm compr., conados na base, desiguais entre si, hirsutos na base; conectivos
0,9-1,2 mm compr., mais ou menos cilíndricos, eretos, ultrapassando as anteras em 0,1 mm compr.; anteras 1,6-1,8 mm compr.,
glabras, oblongas. Ovário ca. 0,8 mm compr., glabro; estiletes ca. 3,0 mm compr., semelhantes entre si. Drupas imaturas verdes,
maduras negras, 4,0-10,0 mm diam., globosas, ápice agudo a ligeiramente mucronado, glabras (Anderson, 1981; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Ferreira, C.A.C., 9132, INPA, 153920,  (INPA0153920), Roraima
R. Spruce, 1854, P (P00689796), Amazonas, Typus
Rodrigues, W., 2864, SP, 75107,  (SP013873), Amazonas
Ferreira, C.A.C., 10695, INPA, 200309,  (INPA0200309), Acre

BIBLIOGRAFIA
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Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p. 
Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, v. 32, p. 21 – 305.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima lanulosa W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial lanosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto 01,5-0,3 m alt. Folhas cartáceas; pecíolo 0,2-0,3 cm compr.; lâmina 4,0-15,5 × 2,0-7,0 cm, estreitamente elíptica,
elíptica, obovada ou ocasionalmente ovada, base aguda, arredondada ou raramente cordada, ápice geralmente agudo ou
acuminado, raramente retuso ou arredondado, margem ondulada, levemente revoluta; face adaxial glabra a glabrescente , face
abaxial lanulosa, com tricomas alvos, com 1,0  mm compr.; nervação bem marcada na face abaxial e na face abaxial marcada
apenas a nervura principal e as nervuras secundárias, com 6-11 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 4,5-13,0 (-19,0)
cm compr;  brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, quando presentes na frutificação, sofrendo enrijecimento; brácteas
2,9-4,0 mm x 1,2-2,0 mm, triangulares, eretas; pedúnculo ausente; bractéolas 1,0-4,0 mm x 1,0-2,0 mm larg., triangulares, eretas;
pedicelos 7,0-10,0 mm compr., tomentosos. Sépalas, 2,8-3,0 mm x 1,8-2,0 mm, adpressas ou reflexa no ápice, face adaxial
tomentosa e face abaxial glabra; glândulas 1,1-2,1 mm x 1,0-1,2 mm. Pétalas amarelas, se tornado alaranjadas com o tempo;
pétalas laterais cupuliformes, 3,0-5,0 mm x 5,0-5,5 mm larg., unha 2,0-3,8 mm x 0,4-0,5 mm; pétala posterior, patente, 3,0-4,0
mm x 3,0-5,0 mm, unha 3,0-3,8 mm x 0,5-1,1 mm. Estames, não conados, desiguais entre si; filetes 1,5-2,5 mm compr., pilosos;
conectivos 1,7–2,0 mm compr., glabros, não ultrapassando o comprimento das anteras ou ultrapassando 0,2-0,4 mm compr.;
anteras 2,0-2,3 mm compr, glabras, ápice arredondado. Ovário cônico 1,7–2,0 mm compr, tomentoso; estiletes subiguais, 2,5-3,6
mm compr. Drupa, 6,0-9,0 mm diam., globosa, tomentosa (Anderson, 1999).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 63917, RB, 396749,  (RB00540718), HUEFS, 71508,  (HUEFS0071508), MBM, 185763, 
(MBM0185763), Mato Grosso, Typus
M. G. Vieira, 618, NY, 1802409,  (NY01802409), Rondônia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima lanulosa W.R.Anderson

Figura 2: Byrsonima lanulosa W.R.Anderson

Figura 3: Byrsonima lanulosa W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima laxiflora Griseb.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s)/serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) glabro(s)/seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arvoreta ou árvore até 10 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,5-3 mm compr., conadas, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceas
ou coriáceas; pecíolo 1-5 cm compr., lâmina 4-14 x 1-6,7 cm, lanceoladas, elíptica, oblanceoladas, ápice agudo ou acuminado,
base cuneada, margem levemente revoluta; face adaxial glabra face abaxial esparsamente serícea ou glabrescente, tricomas
sésseis; nervuras secundárias e terciárias evidentes na face abaxial; 8-12 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio; brácteas
e bractéolas decíduas na floração, brácteas 2-4 mm compr., lanceoladas, bractéolas 1-1,6 mm compr., ovadas. Pétalas amarelas,
pétala posterior, corrugada, portando 2 ou mais glândulas no ápice da unha; conectivos não ultrapassando as anteras ou pouco
ultrapassando; anteras 2,5-3 mm compr, glabras ou esparsamente seríceas, lineares-oblongas. Ovário glabro. Drupas amarelas, 5,0
– 8,0 mm diam., globosas, glabras. (Nidenzu, 1928).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Rosa, P.O., 359, SP, 440861,  (SP020505), Minas Gerais
Francener, A., 1423, SP, 453794, Mato Grosso
Muniz, F.H., 248, INPA, 184744,  (INPA0184744), Maranhão
M.E. Alencar, 1633, SP, 363066 (SP015242), Piauí
Weiser, V.L., 337, UEC, 167796,  (UEC040209), São Paulo
G. Pereira da Silva, 2116, SP, 314721,  (SP015206), Goiás
Tamashiro, J.Y., 125, SP, 224644,  (SP015222), Mato Grosso do Sul
Mendonça, R.C., 6159, SP, 441841,  (SP020560), Tocantins
F. Sellow, s.n., K,  (K000426883), Typus
E.P. Heringer, 5671, NY, 893680,  (NY00893680), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

369

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP020505
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/INPA0184744
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/UEC040209
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP015206
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP015222
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP020560
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/4/26/88/3/k000426883.dzi
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00893680


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima laxiflora Griseb.

Figura 2: Byrsonima laxiflora Griseb.

Figura 3: Byrsonima laxiflora Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Byrsonima laxiflora Griseb.

Figura 5: Byrsonima laxiflora Griseb.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima ligustrifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s) branca/
rósea/vermelha; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 3-12 m alt., caule aéreo. Estípulas 2-4 mm compr., conadas, triangulares, ou ovais, persistentes no pecíolo. Folhas
cartáceas; pecíolo 0,6-1,0 cm compr.; lâmina 3,5-12,5 x 0,9-3,9 cm, elíptica, obovada, ápice agudo, acuminado ou cuspidado, base
atenuada, aguda, margem levemente revoluta; face adaxial glabrescente, face abaxial glabrescente ou serícea apenas na nervura
principal, nervuras secundárias e terciárias evidentes em ambas as faces; 8-13 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio,
3,0-10,9 cm compr.; brácteas e bractéolas decíduas na floração ao menos as flores mais basais da inflorescências; pedúnculo
séssil ou de até 5 mm; pedicelos 1,0-1,2 cm compr., circinados quando em botão. Sépalas triangulares a ovadas, não acrescentes
no fruto, ambas as faces glabras; glândulas alvas. Pétalas alvas ou róseas, tornando-se vermelhas quando velhas; conectivos
ultrapassando as anteras (0,1-1 mm compr.); anteras glabras. Ovário glabro. Drupas vermelhos, 4-10 mm diam., globosas,
verrucosas, glabrescente a seríceas. (Rolim, 2004).

Forma de Vida
Árvore

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

MATERIAL TESTEMUNHO

J.R. Pirani, 4211, SP, 335511,  (SP015207), Minas Gerais
Melo, M.M.R.F., 1043, SP, 275144,  (SP017863), São Paulo
S.A. Mori, 9460, CEPEC, 13349, Bahia
G.Machado Nunes, 298, RB, 129501,  (RB00264120), Rio de Janeiro
Krapovickas, A., 53525, MBM, 140361, Santa Catarina
Waechter, 1460, RB, 248074,  (RB00264048), Rio Grande do Sul
L. Kollmann, 1867, CEPEC, 83996, Espírito Santo
G. Hatschbach, 47128, MBM, 86961, Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima ligustrifolia A.Juss.

Figura 2: Byrsonima ligustrifolia A.Juss.

Figura 3: Byrsonima ligustrifolia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Byrsonima ligustrifolia A.Juss.

Figura 5: Byrsonima ligustrifolia A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima linearifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s)/tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela/
laranja; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto 12-45 cm alt., caule aéreo, ou reptante, subterrâneo. Estípulas 1,4-2,3 mm compr., parcialmente conadas ou livres,
triangulares, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceas ou coriáceas; pecíolo séssil; lâmina 8,3-14,0 x 0,3-0,9 cm, linear, ápice
agudo, base decorrente, margem revoluta; face adaxial glabra, raramente esparsamente serícea e face abaxial serícea a serícea-
tomentosa, tricomas ferrugíneos a esbranquiçados sésseis ou subsésseis, trabécula 0,8-1,5 e os dois braços 1,0-1,3 mm compr.;
nervuras secundárias adaxialmente impressas e abaxialmente proeminente; 9-14 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio,
raque 3,5-9,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, ambas persistentes ou decíduas na frutificação;
brácteas 2,8-5,0 x 1,0-1,5 mm estreitamente triangulares a triangulares; pedúnculo séssil; bractéolas 1,8-2,7 x 0,8-1,0 mm
semelhantes as brácteas; pedicelos 8,0-11,0 mm compr., crasso, curvado no fruto. Sépalas 4,0-4,7 x 2,0-2,5 mm, ápice agudo,
reflexas, face adaxial glabra e face abaxial serícea; glândulas 1,5-2,0 x 1,0-1,2 mm. Pétalas amarelas, tornando-se alaranjadas
quando velhas, pétalas laterais cupuliforme, limbo 6,0-7,0 x 5,0-6,5 mm, unha 4,0-5,0 mm compr., pétala posterior, ereta,
corrugada, margem erosa, limbo 5,0-6,0 x 5,0-8,0 mm, unha 4,0-5,0 mm compr. Filetes 2,0-2,8 mm compr., livre entre si,
piloso na base; conectivos 1,5-2,0 mm compr., ápice arredondado, eretos, ultrapassando as anteras ou não em 0,2-0,5 mm
compr.; anteras 2,5-2,8 mm compr., com tricomas esparsos seríceos entre os lóculos ou lateralmente, ápice arredondado, não
aladas. Ovário 1,5-2,0 mm compr., seríceo; estiletes 3,5-4,5 mm compr. Drupas, 7,0-9,0 mm diam., ovoides, seríceas no ápice
(Francener, 2016)

COMENTÁRIO

Byrsonima linearifolia é um subarbusto de até 0,5 m de altura, com folhas lineares e revolutas, pecíolo séssil de até 0,5 mm
compr., estípulas parcialmente conadas ou livres, inflorescência congesta no ápice da raque, lembrando uma umbela (Francener,
2016).

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)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 13291, NY, 893687,  (NY00893687), Goiás
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R. Romero, 3049, SP, 296673,  (SP015517), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima linearifolia A.Juss.

Figura 2: Byrsonima linearifolia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima linguifera Cuatrec.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) pilosa(s). Fruto: pilosidade seríceo(s)/hirsuta(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arvoreta ca. 3 m alt., caule aéreo. Estípulas 3-5 mm compr., conadas, ovada, obtusa ou subaguda. Folhas coriáceas; pecíolo ca.
0,2-0,7 cm compr.; lâmina ca. 6-9,5 x 3,5-6 cm, oboval, ápice subrotundo, base cuneada ou obtusa, margem fortemente revoluta;
face adaxial pubescente e face abaxial densamente tomentosa, tricomas compridos, longo-pedunculados; 8-9 nervuras secundárias,
bem desenvolvidas. Tirsos, 1 flor por cincínio, ca. 16 cm compr.; brácteas 4,0-7,0 x ca. 1,0 mm lineares-lanceoladas, reflexas;
pedúnculo séssil ou curto (até 0,4 mm compr.); bractéolas 2-3,5 mm compr. oblongo-triangulares; pedicelos 4-5 mm compr.,
encurvados no botão e torcidos no fruto. Sépalas ca. 2 mm compr., elíptico-oblongas, ápice rotundo, em ambas as faces viloso-
tomentosas; glândulas ca. 2 mm compr. Pétalas amarelas. Filetes subiguais (no botão), hirsutos na base; conectivos cônicos,
ápice obtuso, ultrapassando levemente as anteras; anteras ca. 3 mm compr, pilosas entre os lóculos, oblongas. Ovário densamente
hirsuto-seríceo. Drupas amarelas densamente hirsuto-seríceas. (Cuatrecasas, 1958).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ferreira, C.A.C., 5659, INPA, 127123,  (INPA0127123), Mato Grosso
Nee, M., 34739, SP, 267188,  (SP015520), Rondônia
G.T. Prance, 8854, NY, 1802439,  (NY01802439), Rondônia
L. O. A. Teixeira, 298, NY, 1802429,  (NY01802429), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima linguifera Cuatrec.

Figura 2: Byrsonima linguifera Cuatrec.

Figura 3: Byrsonima linguifera Cuatrec.

BIBLIOGRAFIA

Cuatrecasas, J. 1958. Prima Flora Colombiana: Malpighiaceae. Webbia 2(13): 613 – 615.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima luetzelburgii Steyerm.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) rósea; antera(s) glabro(s).
Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 6-8 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,5-3,0 mm compr., livres, amplamente obtusas ou arredondadas. Folhas muito
coriáceas; pecíolo 1,0-2,0 cm compr.; lâmina 8-14 x 4-7 cm, amplamente elíptica, ápice amplamente obtuso ou arredondado e
algumas vezes apiculado, base cuneada a trunca, margem revoluta; face adaxial glabra e glauca (ou não) e face abaxial envolvida
por uma espesso indumento glauco persistente; nervuras secundárias e terciárias evidentes na face adaxial, não visíveis na face
abaxial. Tirsos, 1 flor por cincínio, 8,0-12,0 cm compr.; brácteas e bractéolas ambas persistentes na frutificação; brácteas 1-1,5 x
1,2-1,7 mm obtusas ou arredondadas; pedúnculo ausente; bractéolas 1-1,5 x 1,2-1,7 mm, obtusas ou arredondadas, as bractéolas
levemente mais largas que as brácteas; pedicelos ca. 8,0 mm compr. (no fruto), circinados em botão, curvados ou torcidos no
fruto. Sépalas vermelhas no fruto. Pétalas róseas. Anteras ca. 2,0 mm compr, glabras; conectivos ultrapassando as anteras em ca.
0,5 mm compr.Ovário glabro. Drupas 4,5-5,5 mm diam., globosas ou ovoides, rugosas, glabras (Anderson, 1981).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Lutzelburg, 22835, M, Amazonas, Typus
Luetzelburg, 23746, M, Amazonas, Typus
Black, GA, 2821, IAN (IAN033618), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 110.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima macrophylla (Pers.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima nervosa DC.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis);
pétala(s) amarela/branca/rósea; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore ou arbusto prostrado 1,0-3,0 m alt., caule aéreo. Estípulas, 6,0-9,0 x 6,0-9,0 mm, parcialmente ou completamente
conadas, o par oval ou oblongo. Folhas coriáceas; pecíolo 6,0-10,0 mm compr.; lâmina 6,3-20,0 x 2,9-12,5 cm, elíptica, oval,
largamente oval, elíptico-oboval ou largamente oblonga, ápice obtuso, obtuso-emarginado, mucronulado ou arredondado, base
atenuada, cuneada ou arredondada, margem levemente revoluta; face adaxial esparsamente vilosa, glabrescente, vilosa apenas nas
nervuras, face abaxial vilosa, tricomas pedunculados; nervuras secundárias evidentes em ambas as faces e terciárias geralmente
evidentes apenas na face adaxial, 9-14 nervuras secundárias. Tirsos, 1(-2) flores por cincínio, 8,0-35,0 cm compr; brácteas e
bractéolas presentes na base do pedicelo ou bractéolas na base do pedúnculo, ambas decíduas ainda na floração ou persistentes
até a frutificação; brácteas ca. 4,0 x 2,5 mm, ovais a triangulares; pedúnculo quando presente com até 3,0 mm compr.; bractéolas
ca. 1,5 x 1,0 mm, ovais ou triangulares; pedicelos 8,0-10,0 mm compr., crassos, vilosos. Lobos das sépalas, ca. 2,4 x 2,2 mm,
ovais, ereto e adpresso no ápice, adaxialmente glabra, abaxialmente vilosa; glândulas 2,0 -3,0 x 1,0-1,5 mm. Pétalas róseas, a
pétala posterior alva com a unha amarela, tornando-se vermelha; pétalas laterais, cupuliformes, ca. 4,4 x 5,0 mm, unha ca. 3,6 x
0,8 mm; pétala posterior, ereta, mais ou menos reniforme,  ca. 3,0 mm compr., unha ca. 3,0 x 1,0 mm. Estames, livres entre si,
ligeiramente desiguais entre si; filetes ca. 3,0 mm compr., tomentosos; conectivos 1,2-2,2 mm compr., mais ou menos cilíndrico,
o conectivo do estame oposto a pétala posterior atingindo o ápice das tecas, o conectivo dos demais estames ultrapassando o ápice
das mesmas em 0,15-0,7 mm compr.; anteras 1,9-2,2 mm compr., glabras, ápice arredondado. Ovário ovoide ca. 1,3 mm compr.,
glabro; estiletes semelhantes entre si, ca. 3,0 mm compr. Drupa imatura verde a creme com manchas rosadas, 11,0-14,0 mm
diam., globosa, glabra (Ellias, 2005).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Barros, F., 1064, SP, 204467,  (SP015581), Minas Gerais
Henrique, M.C., CFSC 5730, SP, 175096,  (SP015584), Minas Gerais
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima macrophylla (Pers.) W.R.Anderson

Figura 2: Byrsonima macrophylla (Pers.) W.R.Anderson

Figura 4: Byrsonima macrophylla (Pers.) W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima martiana A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela/
laranja; antera(s) pilosa(s). Fruto: pilosidade seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto ou arbusto 0,35-0,8 m alt., caule aéreo. Estípulas 2,0-7,0 mm compr., conadas, triangulares a ovadas, persistentes
no pecíolo. Folhas cartáceas; pecíolo 1,5-6 mm compr.; lâmina 5,2-7,6 x 2,4-5 cm, elíptica, amplamente elíptica, lanceolada,
ovada, obovada ou rotunda, ápice cuspidado, acuminado, mucronado ou arredondado, base cuneada, margem ligeiramente
revoluta; face adaxial adpressa-tomentosa e face abaxial densamente e persistentemente adpresso-tomentosa, com tricomas
brancos ou amarronzados; nervuras secundárias evidentes em ambas as face; 6-7 nervuras secundárias. Tirsos, 1-2 flor por
cincínio (?), muitas vezes congesta dando um aspecto umbeliforme, 5,4-8 cm compr.; brácteas ca. 0,5 mm compr., triangulares;
pedúnculo séssil; bractéolas semelhantes às brácteas só que menores; pedicelos 4-10 mm compr., crassos. Sépalas com  glândulas
amarelas .Pétalas amarelas, tornando-se alaranjadas quando velhas. Anteras pilosas; conectivos ultrapassando pouco ou não
ultrapassando as anteras. Ovário densamente seríceo, raramente glabro. Drupas seríceas (?) (Niedenzu, 1928).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 2550, NY, 893717,  (NY00893717), Minas Gerais
G. Hatschbach, 39033, MBM, 46912, Goiás

BIBLIOGRAFIA

Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In: Engler A. Das Pflanzenreich. Wilhelm Engelmann. Leipzig v. 141, p. 729.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima melanocarpa Ducke
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto a árvore 2,0-5,0 m alt., caule aéreo. Estípulas, 1,0-2,0 x 1,0-2,0 mm, livres ou parcialmente conadas, triangulares,
persistentes. Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo 0,3-0,7 mm compr.; lâmina 4,0-9,0 × 2,0-5,2 cm, elíptica, estreitamente elíptica,
oblonga ou ligeiramente oblanceolada ou obovada, base atenuada ou cuneada, ápice emarginado, arredondado, raramente obtuso
ou mucronulado, margem inteira a levemente ondulada, levemente revoluta; ambas as faces glabras ou adaxialmente tomentosa
na base da nervura central; apenas nervação principal bem marcada, 7-12 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 3,6-7,7
cm compr; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, persistentes na frutificação; brácteas ca. 1,0 x 0,5 mm, triangulares
ou ovais; pedúnculo ausente; bractéolas ca. 0,5 x 0,3 mm, triangulares a ovais; pedicelos 8,0-12,0 mm compr., seríceos. Lobos
das sépalas, 1,0-1,5 x ca. 1,0 mm, oblongos ou ovais, adpressos ou reflexos no ápice, face adaxial serícea e face abaxial glabra;
glândulas 1,0-1,5 x 0,5-1,0 mm. Pétalas brancas ou as vezes rósea; pétalas laterais cupuliformes, ca. 4,0 x 5,0 mm, unha ca. 2,0
x 0,6 mm; pétala posterior, ereta, patente, reniforme ca. 3,0 x 4,0 mm, unha ca. 3,0 x 0,8 mm. Estames, livres, semelhantes entre
si; filetes 2,0-2,5 mm compr., tomentosos; conectivos 1,3-1,4 mm compr., mais ou menos obovoide, a porção que ultrapassa o
ápice das tecas globosa, glabo, ultrapassando o ápice das anteras em 0,6-0,9 mm compr.; anteras 0,8-1,0 mm compr, glabras, ápice
arredondado. Ovário subgloboso ca. 1,3 mm compr, glabro; estiletes subiguais, ca. 3,5 mm compr. Drupa madura enegrescida, ca.
3,0 mm diam., globosa, glabra (Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Várzea

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Vieira, 115, NY, 1802444,  (NY01802444), Amazonas
A. Ducke, s.n., RB, 14800,  (RB00540721), Pará, Typus
Nee, M., 34495, SP, 267049,  (SP015522), Rondônia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

385

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY01802444
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/54/7/21/00540721.dzi
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP015522


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima melanocarpa Ducke

Figura 2: Byrsonima melanocarpa Ducke

Figura 3: Byrsonima melanocarpa Ducke

BIBLIOGRAFIA
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Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima microphylla A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto 0,5-1,5 m alt., caule aéreo. Estípulas, ca. 2,0 x 1,5 mm, livres, triangulares. Folhas coriáceas; pecíolo 1,0-3,0 mm compr.;
lâmina 1,6-3,6 x 0,9-2,4 cm, oblonga ou elíptica a oboval ou obtrulata, raramente oval, ápice arredondado a agudo ou obtuso,
base obtusa a subcordada, margem fortemente revoluta; face adaxial subglabra a esparsamente vilosa, face abaxial esparsamente
serícea a vilosa, tricomas sésseis a subsésseis, raramente pedunculados; nervuras secundárias evidentes apenas na face abaxial
e as terciárias inconspícuas em ambas as faces, 4-6 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 2,4-4,1 cm compr; brácteas
e bractéolas presentes na base do pedicelo ou bractéolas na base do pedúnculo, ambas persistentes na frutificação; brácteas
2,0-4,0 x ca. 1,0 mm, lanceoladas; pedúnculo ausente; bractéolas 1,0-3,0 x ca. 1,0 mm, lanceoladas; pedicelos 6,0-8,0 mm compr.,
ligeiramente crasso, esparsamente viloso a viloso. Lobos das sépalas, 1,0-1,5 x ca. 1,0 mm, oblongo ou ovais, auriculados nos
frutos, e revolutos no ápice, adaxialmente glabra, abaxialmente vilosa; glândulas 1,0-2,0 x ca. 0,5 mm. Pétalas alvas a róseas;
pétalas laterais, cupuliformes, 3,0-4,0 x 3,0-4,0 mm, unha 2,0-3,0 x ca. 0,6 mm; pétala posterior, ereta, reniforme,  2,0-3,0 x
2,0-3,0 mm compr., unha 2,0-2,8 x 0,6-0,9 mm. Estames, livres entre si, semelhantes entre si; filetes 2,0-2,3 mm compr., vilosos;
conectivos 0,5-0,9 mm compr., mais ou menos cônicos, mais curtos que as tecas, atingindo o ápice das mesmas ou ultrapassando-
os em até 0,1 mm compr.; anteras 1,0-2,8 mm compr., glabras, ápice arredondado. Ovário cilíndrico-obovoide ca. 1,3 mm compr.,
glabro; estiletes semelhantes entre si, ca. 3,0 mm compr. Drupa madura negra ou alaranjada, ca. 6,0 mm diam., globosa, glabra
(Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 1527, SP, 267558,  (SP015528), Sergipe
Blanchet, 1875, K,  (K000426876), Bahia, Typus
M.A. Zurea, s.n., ESA, 118904, Rio de Janeiro
Conceição, A.S., 683, SP, 384679,  (SP015523), Bahia
G.L. Esteves, 569, MAC, 1235, Alagoas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima microphylla A.Juss.

Figura 2: Byrsonima microphylla A.Juss.

Figura 3: Byrsonima microphylla A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Byrsonima microphylla A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima minarum Francener & Mamede
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore, caule aéreo. Estípulas, 5,5-7,5 x 3,8-4,0 mm, conadas, triangulares a ovadas. Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo 8,0-12,0
mm compr.; lâmina 9,5-14,2 x 4,2-6,6 cm, elíptica ou obovada, ápice agudo, base aguda, margem inteira ou sinuosa, levemente
revoluta; face adaxial esparsamente serícea, face abaxial serícea, tricomas sésseis; nervuras secundárias e terciárias evidentes em
ambas as faces, 9-12 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 8,5-13,0 cm compr; brácteas não vistas; pedúnculo ausente;
bractéolas ca. 2,0 x 1,5 mm, triangulares; pedicelos 14,0-16,0 mm compr., tomentoso-seríceos. Sépalas, 3,7-4,0 x  ca 2,5 mm,
arredondada, revoluta no ápice, face adaxial glabra e face abaxial serícea; glândulas 2,0-2,8 x 1,2-1,4 mm. Pétalas amarelas;
pétalas laterais, cupuliformes, limbo 5,0-6,0 x 5,0-6,5 mm, unha 2,5-3,0 x 0,5-0,6 mm; pétala posterior, ereta,  limbo ca. 4,0
x 5,0 mm, unha ca. 4,2 x 1,0 mm. Estames, conados na base, desiguais entre si; filetes 2,0-2,2 mm compr., piloso na base;
conectivos 1,5-1,8 mm compr., cilíndricos, eretos, não ultrapassando as tecas das antera; anteras 2,0-2,1 mm compr., glabras,
ápice arredondado. Ovário cônico ca. 1,8 mm compr., seríceo; estiletes semelhantes, ca. 3,6 mm compr. Drupa imatura, 6,1-7,6
mm diam., globosa, esparsamente serícea.

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., RB, 146817,  (RB00212613), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Francener, A.; Almeida, R.F. & Mamede, M.C.H. 2016. Taxonomic novelties in Byrsonima (Malpighiaceae) from state of Minas
Gerais, Brazil. Phytotaxa, 291(2), p. 133-140.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima morii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s)/tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/
séssil(eis); pétala(s) amarela/branca/laranja/vermelha; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto 1,5-2,0 m alt., caule aéreo. Estípulas (1,5-) 2,0-3,0 mm compr., completamente conadas, arredondadas, persistentes no
pecíolo. Folhas coriáceas; pecíolo (3,0-) 5,0-12,0 (-15,0) mm compr.; lâmina (5,0-) 6,0-8,2 x (3,0-) 4,0-6,2 cm, amplamente
elíptica ou levemente ovada ou obovada a orbiculada, ápice arredondado ou emarginado, base cuneada ou truncada, margem
levemente revoluta; ambas as faces seríceas ou adpressa-tomentosas, persistente ou se tornando glabrescentes, os tricomas
enrolados na face adaxial e normalmente retos na face abaxial; nervuras secundárias evidentes e terciárias pouco evidentes, 6-8
nervuras secundárias. Tirsos, 1-2 flores por cincínio (4,0-) 6,0-9,0 (-13,0) cm compr., com as flores congestas no terço final da
raque; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo ou bractéolas na base do pedúnculo, decíduas após a maturação dos
frutos; brácteas 1,5-3,0 x 0,7-1,4 mm, triangulares; pedúnculo 0,0 – 1,0 (-3,0) mm compr.; bractéolas semelhantes as brácteas
só que menores; pedicelos 7,0-12,0 mm compr., ligeiramente crassos, tomentosos. Sépalas, 1,5-2,5 x 1,8-2,5 mm, além das
glândulas, obtusas ou arredondadas no ápice, reflexas no ápice, face adaxial glabra ou esparsamente tomentosa, face abaxial
serícea; glândulas 2,0-3,0 mm compr. Pétalas laterais brancas, limbo 4,3-6,5 x 5,5-8.0 mm, unha 3,0-3,5 mm compr., pétala
posterior amarela se tornando vermelha alaranjada com o tempo, limbo ca. 3,5 x 4.0 mm, unha 3,0-3,5 mm compr. Estames, com
filetes 2,0-2,5 mm compr., hirsutos na base; conectivos não ultrapassando as anteras ou ultrapassando em até 0,3 mm compr.;
anteras 2,0-2,9 mm compr., glabras ou com poucos tricomas entre os lóculos, arredondadas no ápice. Ovário 1,4-1,7 mm compr.,
glabro; estiletes 3,0-4,0 mm compr. Drupas imaturas verdes, 4,0-8,0 mm diam. (seca), globosas, curto-acuminadas no ápice,
glabras (Anderson, 1982).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Melo, E., PCD1298, SP, 289093,  (SP015538), Bahia
S.A. Mori, 13158, NY, 55579,  (NY00055579), Bahia, Typus
A.M. Carvalho, PCD1074, SP, 289079,  (SP015534), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima morii W.R.Anderson

Figura 2: Byrsonima morii W.R.Anderson

Figura 3: Byrsonima morii W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Byrsonima morii W.R.Anderson

Figura 5: Byrsonima morii W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1982. Notes on neotropical Malpighiaceae - I. Contr. Univ. Michigan Herb., 15: 95 – 96.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima myricifolia Griseb.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s)
branca/rósea/vermelha; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 4-14 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,4-2,3 mm compr., triangulares a lanceoladas. Folhas cartáceas; pecíolo 0,3-0,6 cm
compr.; lâmina 2,5-5,3 x 0,7-1,5 cm, obovada, oblonga a elíptica, ápice agudo, acuminado a arredondado, base atenuada, margem
levemente revoluta; face adaxial glabra, face abaxial glabra ou glabrescente; nervuras secundárias e terciárias impressas em ambas
as faces; até 5 nervuras secundárias. Tirsos, 1-2 flores por cincínio, 2,9-6,9 cm compr.; brácteas ca. 1,8 mm compr., lanceoladas;
pedúnculo séssil ou de até 6 mm compr.; bractéolas ca. 1 mm compr., lanceoladas; pedicelos 0,6-0,9 cm compr., delgado, eretos
quando em botão. Sépalas 2-3,5 x 1,5-2,5 mm triangulares a amplamente ovadas, não acrescentes no fruto, abaxialmente glabras
ou levemente serícea a tomentosa e adaxialmente glabrescente; glândulas alvas 1.1–2.3 × 0.5–1 mm. Pétalas alvas ou róseas,
tornando-se vermelhas quando velhas, pétalas laterais, limbo 3.5–5 × 4.7–6 mm, unha 2.6–2.9 mm compr., limbo 2.8–4.6 × 2.8–
5 mm, unha ca. 3,0 mm compr. Filetes livres na base; conectivos ca. 2 mm compr., ultrapassando as anteras (0,1-1 mm compr.);
anteras glabras a glabrescentes. Ovário ca. 2,3 mm compr., glabro a seríceo. Drupas vermelhas, 8-10 mm diam., globosas a
ovoides, verrucosas, glabrescente a seríceas. (Elias, 2004; Alves et al., in press).

Forma de Vida
Árvore

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)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 11915, RB, 293801,  (RB00211635), Rio de Janeiro
Kuhlmann, M., 3290, SP, 76975,  (SP015470), São Paulo
Kawasaki, M.L., 588, SP, 306612,  (SP015481), São Paulo
L. Kollmann, 3901, CEPEC, 102624, Espírito Santo
R. Romero, 3315, UESC, 8549, Minas Gerais
G. Hatschbach, 26538, MBM, 17055, Paraná

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima niedenzuiana Skottsb.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s) branca/
rósea/vermelha; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore ou arvoretas 1,7-10 m alt., caule aéreo. Estípulas 1-2,9 mm compr., triangulares. Folhas cartáceas; pecíolo 0,3-0,7 cm
compr.; lâmina 3,9-6,7 x 1,9-4,7 cm, elíptica ou mais comumente obovada, ápice arredondado, agudo ou mucronulado, base
atenuada, aguda, margem levemente revoluta; ambas as face glabras a glabrescentes; nervuras secundárias evidentes ou não em
ambas as faces; 5-8 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 4,2-9,6 cm compr.; brácteas e bractéolas persistentes na
floração e pelo menos até o início da frutificação; brácteas 1,5-2 mm compr., lanceoladas; pedúnculo ausente ou de até 1,5 mm
compr.; bractéolas ca. 1,2 mm compr., trinagulares; pedicelos 0,7-1 cm compr., delgado, circinados quando em botão. Sépalas ca.
3,7 x 2,8 mm, triangulares, não acrescentes no fruto, face adaxial tomentosa a glabrescente e face abaxial tomentosa a levemente
serícea; glândulas cremes ca. 2,4 x 1,48 mm. Pétalas alvas ou róseas, tornando-se vermelhas quando velhas, pétalas laterais
profundamente côncavas, limbo ca. 5,4 x 4,6 mm, unha ca. 2,3 mm compr., pétala posterior, limbo ca. 3,3 x 3,2 mm, unha ca.
2,5 mm compr. Filetes ca. 2 mm compr., livres, seríceos na base; conectivos ca. 1,9 mm compr., ultrapassando as anteras (em até
0,7 mm compr.); anteras glabras. Ovário, glabro; estiletes ca. 2,3 mm compr., semelhantes. Drupas vermelhas, 5-9 mm diam.,
globosas ou ovadas, verrucosas ou lisas, glabros. (Elias, 2004; Alves et al, in press).

Forma de Vida
Árvore

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Hagelung, K., 9880, ICN, 137137, Santa Catarina
Hagelung, K., 9870, ICN, 137138, Rio Grande do Sul
Spiromelo, W., 22289, SP, 316711,  (SP015492), São Paulo
Vital, D.M., 6715, SP, 153112,  (SP015507), São Paulo
G. Hatschbach, 45766, MO (BR2850824), Paraná

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima nitidifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s) branca/
rósea; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arvoretas 2-5 m alt., caule aéreo. Estípulas 2,5-5 mm compr., triangulares a lanceoladas. Folhas cartáceas; pecíolo 0,4-1,1 cm
compr.; lâmina 3,8-10,1 x 2-5,8 cm, oblonga, obovada ou elíptica, ápice agudo, acuminado, arredondado, apiculado a retuso, base
atenuada, cuneada a séssil, margem levemente revoluta; ambas as faces glabras, brilhosas; nervuras secundárias e terciárias pouco
evidentes em ambas as faces; ca. 8 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 3,5-10,9 cm compr.; brácteas e bractéolas
normalmente decíduas na frutificação; brácteas ca. 2,5 x 1,7 mm., ovadas; pedúnculo 0-1,2 mm compr.; bractéolas 1,8 x 1 mm.,
ovadas; pedicelos ca. 11 mm compr.. Sépalas 2,4-7,6 x 1,6-3 mm, triangulares, não acrescentes no fruto, revolutas na antese,
face abaxial densamente tomentosa e face adaxial serícea ou glabrescentes; glândulas alvas 1,3-3,5 x 0,4-2 mm. Pétalas alvas,
tornando-se róseas quando velhas. Anteras seríceas; conectivos ultrapassando as anteras. Ovário glabro. Drupas imaturas verdes,
6,6-13 mm diam., globosas, lisas, glabras (Alves et al, in press).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Rupícola, 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 (Bahia, Ceará, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Maranhão, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

Correia, M., 153, SP, 330298,  (SP014825), Pernambuco
W.W. Thomas, 9268, SP, 266527,  (SP015597), Bahia
Dias da Rocha, F., 40, SP, 4098 (SP015595), Ceará
A.M. Amorim, 7411, RB, 468394,  (RB00529341), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima nitidifolia A.Juss.

Figura 2: Byrsonima nitidifolia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima oblanceolata Nied.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s)/glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade não observada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore ca. 10 m alt., caule aéreo. Estípulas 3-4 mm compr., conadaas, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceas; pecíolo 0,6-5,0
cm compr.; lâmina 6-17 x 1,7-11 cm, elíptica, obovada, ápice agudo, acuminado ou cuspidado, base decorrente, aguda, margem
levemente revoluta; ambas as faces glabras; nervuras secundárias e terciárias evidentes em ambas as faces; 10-12 nervuras
secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 6-12 cm compr.; brácteas e bractéolas decíduas na floração ao menos as flores mais
basais da inflorescências; brácteas 5-8 mm compr., reflexa; pedúnculo séssil; bractéolas 2-3 mm. ovadas; pedicelos 7-10 mm
compr. Sépalas com glândulas amarelas. Pétalas amarelas. Anteras glabras (?); conectivos não ultrapassando as anteras. Ovário
densamente hirsuto. (Niedenzu, 1910; 1928).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 11818, R, 7861,  (R000007861), Rio de Janeiro, Typus
A.M. Amorim, 1568, CEPEC, 60181, Bahia

BIBLIOGRAFIA

Niedenzu, F. 1910. Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lyceum Hosianum Braunsberg 1: 13-14.
Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In: Engler A. Das Pflanzenreich. Wilhelm Engelmann. Leipzig v. 141, p. 708-709.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima oblongifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva a arbusto 0,1-0,6 m alt., caule subterrâneo. Estípulas ca. 1,0 mm compr., completamente conadas, o par triangular,
persistentes no pecíolo. Folhas cartáceas; pecíolo 0,1-0,3 cm compr.; lâmina 3,5-12,5 x 0,4-2,2 cm, linear a estreitamente elíptica,
ápice arredondado ou emarginado, base atenuada, margem plana ou ligeiramente revoluta; ambas as faces glabras a esparsamente
pubescente ou esparsamente vilosa, tricomas sésseis, os dois braços de comprimentos semelhantes, retos ou levemente ondulados;
nervuras secundárias pouco evidentes em ambas as faces e as terciárias inconspícuas; 8-13 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor
por cincínio, 4,6-6,5 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, ambas persistentes na floração, não vistas
na frutificação; brácteas 2,0-2,5 (-3,0) x ca. 0,2 mm, lanceoladas; pedúnculo séssil; bractéolas ca. 1,0 x 0,2 mm, lanceoladas,
menos frequentemente ovais, pedicelos 5,0-9,0 mm compr., ligeiramente delgados ou crasso. Sépalas 3,0-4,0 x ca. 1,0 mm além
das glândulas, oblongas ou ovais, reflexas, seríceas em ambas as faces, porém o indumento não atinge a margem, mais raramente
glabras; glândulas ca. 1,5 x 0,8 mm. Pétalas com limbo alvo e unhas róseas, pétalas laterais cupuliformes, limbo ca. 4,0 x 3,0
mm, unha ca. 3,0 mm compr., pétala posterior, triangular-reniforme, lisa, limbo ca. 4,0 x 4,0 mm, unha ca. 3,5 mm compr. Filetes
ca 1,5 mm compr., livres, e semelhantes entre si, hirsutos na base; conectivos ca. 2,0 mm compr., mais ou menos cilíndricos,
recurvados no ápice, o do estame oposto a pétala posterior não ultrapassando ou ultrapassando ligeiramente o ápice das anteras, o
dos demais ultrapassando-o em ca. 1,0 mm compr.; anteras ca. 1,6 mm compr, esparsamente hirsutas, lineares. Ovário ca. 1,0 mm
compr., glabro; estiletes ca. 3,5 mm compr., semelhantes entre si. Drupas amarelas, 7,0-9,0 mm diam., globosas, glabras (Elias,
2004).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira Neto, M., 152, SP, 236300,  (SP015600), Goiás
Neto, E.T., 4178, CEPEC, 12170, Minas Gerais
G.T. Prance, 25000, INPA, 215695,  (INPA0215695), Pará
Argent, G.C.G., 6537, NY, 893726 (NY00893726), Mato Grosso
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

G. Hatschbach, 39103, HUEFS, 44242,  (HUEFS0044242), Bahia
Santos, A.A., 1519, RB, 567147, Tocantins
J.Arouck Ferreira, 283, RB, 219799,  (RB00264227), Maranhão

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima onishiana W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s)/glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s)
rósea; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto até 0,3 m alt. Estípulas 2,0-3,0 mm compr., parcialmente conadas, triangulares ou ovadas. Folhas cartáceo-coriáceas;
pecíolo 3,0-12,0 mm compr.; lâmina 5,5-17,0 x 0,9-3,5 cm, oblanceoladas, raramente elíptico-oblanceolada, ápice obtuso, agudo
ou raramente apiculado, base, decorrente, margem inteira, plana; face adaxial esparsamente pubescente, ou  glabrescente, face
abaxial glabrescente a esparsamente pubescente, tricomas sésseis ou subsésseis, as trabéculas iguais, retas; nervuras secundárias e
terciárias evidentes em ambas as faces, mas proeminentes na face adaxial, 5-7 nervuras secundárias. Tirsos, 1 (-2) flor por cincínio
3,0-13,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, persistentes na frutificação; brácteas 2,0-3,0 x 0,5-1,0
mm, lanceoladas; pedúnculo ausente; bractéolas 1,0-1,5 x ca. 0,5 mm; pedicelos 5,0-10,0 mm compr., ligeiramente crassos,
tomentosos. Lobos das sépalas, 1,5-2,5 x 1,7-2,3 mm, obtusos, reflexos no ápice, face adaxial glabra e face abaxial esparsamente
serícea; glândulas 1,7-2,3 x ca. 0,8 mm. Pétalas róseo-claras; pétalas laterais, cupuliformes, limbo 5,0-5,5 x 5,5-5,7 mm, unha
2,0-3,0 x ca. 0,5 mm; pétala posterior, ereta, reniforme limbo 3,5-3,7 x ca. 4,5 mm, unha ca. 2,5 x 1,0 mm compr. Estames,
livres, semelhantes entre si; filetes 2,0-2,5 mm compr., hirsutos na base; conectivos ca. 1,8 mm compr., cilíndricos, eretos, não
ultrapassando, ou ultrapassando-o em até 0,2 mm compr.; anteras 2,0-2,7 mm compr., glabras ou com poucos tricomas na face
interna das tecas, ápice arredondado. Ovário1,2-1,6 mm compr., glabro; estiletes semelhantes entre si, 3,0-3,8 mm compr. Drupas,
9,0-11,0 mm diam., glabras (Anderson, 1982; Elias, 2004).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 25824, MBM, 81525,  (MBM0081525), Minas Gerais, Typus
R.C. Mota, 1011, SP, 363701,  (SP015603), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1982. Notes on neotropical Malpighiaceae - I. Contr. Univ. Michigan Herb., 15: 96 – 98.
Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Byrsonima oxyphylla A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial pilosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela; antera(s) glabro(s).
Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbustos a arbustos 0,3-0,5 m alt., caule subterrâneo. Folhas com pecíolo 0,1-0,3 cm compr.; lâmina 5-9 x 0,5-1,5 cm, elíptica
a lanceoladas, ápice agudo a obtuso, base aguda a obtusa, margem plana; face adaxial glabra ou com tricomas esparsos e face
abaxial pouco pilosa, tricomas alvos. Tirsos, 1 flor por cincínio (?), muitas vezes congesta dando um aspecto umbeliforme,
3,0-7,0 cm compr.; brácteas 5-5,5 mm compr. lanceoladas; bractéolas 2,0-3,5 mm compr., triangulares; Sépalas com face
adaxial glabra e face abaxial serícea; glândulas alvas. Pétalas amarelas. Filetes 2,5-4,0 mm compr., pilosos na base; conectivos
1,5-2,0 rnm compr., não ultrapassando as anteras; anteras lanceoladas, glabrasOvário 1-2 mm compr., glabro; estiletes 3-4 mm
compr. Drupas 3-3,5 mm diam., globosas, glabras. (Mamede, 1981).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 36157a, NY, 893736,  (NY00893736), Minas Gerais
Henrique, M.C., CFSC5799, SP, 175086,  (SP015608), Minas Gerais
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima pachyphylla A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima crassa Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela/
laranja; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 3-5 m alt., caule aéreo. Estípulas 5,0-6,0 mm compr., deltadas, conadas ou parcialmente conadas, persistentes no pecíolo.
Folhas coriáceas; pecíolo séssil ou de 0,4-1,0 cm compr.; lâmina 8,0-23,0 x 3,0-10,5 cm, lanceolada, elíptica a oboval, ápice
acuminado, agudo ou mucronado, base cuneada, margem ligeiramente revoluta; face adaxial brilhosa, esverdeada ou marrou,
glabra ou seríceo-tomentosa na nervura principal e face abaxial tomentosa, tricomas sésseis ou subsésseis, os dois braços de
comprimentos semelhantes; nervuras secundárias e terciárias impressas; 6-12 nervuras secundárias. Tirsos, 1-2 flores por cincínio,
raque 5,5-16,5 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, decíduas na frutificação; brácteas 5,0-8,0 x
1,5-3,0 mm estreitamente triangulares a triangulares; pedúnculo séssil; bractéolas 2,0-4,0 x 1,0-2,0 mm triangulares; pedicelos
7,0-11,0 (-17,0) mm compr., eretos, no fruto eretos ou torcidos. Sépalas 5,0-6,5 x 2,5-3,2 mm, ápice agudo, adpressas ou reflexas,
face adaxial glabra e face abaxial serícea ou serícea-tomentosa; glândulas 2,5-3,0 x 1,0-1,5 mm. Pétalas amarelas, se tornando
alaranjadas com o tempo, pétalas laterais cupuliformes, limbo 7,0-8,0 x 8,5-10,0 mm, unha 5,0-6,0 mm compr., pétala posterior,
patente a reflexa, margem erosa, limbo 5,0-6,0 x 6,0-7,0 mm, unha 4,0-5,0 mm compr. Filetes 2,8-4,0 mm compr., conados na
base, densamente piloso na base; conectivos 2,0-2,5 mm compr., ápice agudo ou arredondado, ultrapassando as anteras em até 0,2
mm compr.; anteras 2,5-3,0 mm compr., seríceas a glabras entre os lóculos ou lateralmente, ápice arredondado, não aladas. Ovário
2,0-3,0 mm compr., seríceo-tomentoso a glabrescente; estiletes 4,0-5,5 mm compr., semelhantes entre si. Drupas amarelas,
5,0-7,0 diam., ovoide, glabrescente a glabra no ápice (Francener, 2016).

COMENTÁRIO

Byrsonima pachyphylla é uma árvore pequena, geralmente esfoliante, com o troco avermelhada na região esfoliante, folhas
grossas, adaxialmente brilhantes, seríceo-tomentosas a glabras ao longo do nervura central. Suas espécies mais próximas são B.
crassifolia e B. cydoniifolia, comas folhas, estípulas e flores em B. pachyphylla bem maiores, especialmente as pétalas laterais,
filetes, ovário e estiletes (Francener, 2016).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
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Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Azevedo, M.L.M., 157, SP, 236278,  (SP015714), Distrito Federal
Santos, E.R., 443, 543,  (HUTO000543), Tocantins
Santos, E.R., 969, 837,  (HUTO000837), Maranhão
S. Mendes, 111, UEC, 156669,  (UEC008962), Minas Gerais
Mendes, I., HST16163, HUEFS, 148596, Piauí
Loefgren, A., CGG 516, SP, 12091,  (SP000283), São Paulo, Typus
Azevedo, M.L.M., 1062, SP, 311630,  (SP015628), Goiás
Petronio, 59, RB, 212722,  (RB00213127), Mato Grosso do Sul
A.F.M. Glaziou, 14557, K,  (K000426854), Typus
H.S. Irwin, NY17451, HUEFS, 147618,  (HUEFS0147618), Mato Grosso
M. Aparecida da Silva, 1266, RB, 312233, Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima pachyphylla A.Juss.

Figura 2: Byrsonima pachyphylla A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Byrsonima pachyphylla A.Juss.

Figura 4: Byrsonima pachyphylla A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. Estudos Taxonômicos em Byrsonima sect. Eriolepis Nied. (Malpighiaceae). Tese de Doutorado, Instituto de
Botânica, São Paulo, 184 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima paulista A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s)/glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela/
laranja; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto 0,5-2 m alt., caule aéreo. Estípulas ca. 5,0 mm compr., persistentes no pecíolo. Folhas coriáceas; pecíolo 0,0-0,3
cm compr.; lâmina 8-13 x 4-7 cm, elíptica, orbiculares, ápice agudo a obtuso ou emarginado, base aguda ou obtusa, margem
plana; face adaxial glabra, brilhosa e face abaxial glabrescente a glabra, tricomas facilmente destacáveis; nervuras secundárias
e terciárias evidentes em ambas as faces, especialmente na face adaxial. Tirsos, 1 flor por cincínio, 5-10 cm compr.;
pedúnculo séssil; pedicelos 7-15 mm compr., delgados. Sépalas com glândulas amarelas. Pétalas amarelas, podendo se tornar
alaranjadas quando velhas. Filetes subiguais, hirsutos na base; conectivos não ultrapassando as anteras; anteras glabras. Ovário
seríceo. Drupas amarelas, 8-10 mm diam., globosa, verrucosa, serícea. (Jussieu, 1833; Niedenzu; 1928).

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
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sebastiani, R.; Caruzo, M.B.R.; Sasaki, D., 48, SP, 369552,  (SP015845), São Paulo
Baitello, J.B., 1619, SP, 366450,  (SP015846), São Paulo
G. Hatschbach, 18709, NY, 475424 (NY00475424), MBM, 7251, Paraná

BIBLIOGRAFIA

Jussieu, A. de 1833. Malpighiaceae. In A. Saint-Hilaire. Flora Brasiliae Meridionalis, 3: p. 85.
 
Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In: Engler A. Das Pflanzenreich. Wilhelm Engelmann. Leipzig v. 141, p. 710-711.
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Byrsonima pedunculata W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s); pétala(s) branca;
antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade não observada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 4,0-7,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 3,0-4,0 mm compr., completamente conadas ou separadas no ápice. Folhas cartáceo-
coriáceas; pecíolo 9,0-11,0 mm compr.; lâmina 9,5-12,5 x 3,5-5,4 cm, elíptica ou ligeiramente oval, ápice agudo ou ligeiramente
acuminado, base cuneada, margem plana ou levemente revoluta; ambas as faces glabrescentes, exceto pela nervura principal
tomentosa ou glabrescente; 8-9 nervuras secundárias evidentes na face abaxial. Tirsos, 1-2 flores por cincínio ca. 14,0 cm
compr.; brácteas presentes na base do pedicelo, decíduas na floração e bractéolas na base do pedúnculo, persistentes na floração;
brácteas 4,0-5,0 x 1,0-1,5 mm, lineares ou estreitamente triangulares; pedúnculo ca. 3,0 mm compr.; bractéolas 1,5-2,5 x 1,5-2,5
mm, triangulares; pedicelos 9,0-10,0 mm compr., ligeiramente crassos, tomentosos. Sépalas, 2,0-2,2 x 1,7-2,5 mm além das
glândulas, triangulares ou arredondadas, revolutas no ápice, face adaxial glabra e face abaxial serícea; glândulas 2,6-3,1 mm
compr. Pétalas alvas, pétalas laterais, cupuliformes, limbo 6,0-7,0 x 6,0-8,0 mm, unha 2,5-3,0 mm compr., pétala posterior, com
limbo ca. 3,5 x 4,5 mm, unha ca. 3,2 mm compr. Estames, quase livres; filetes 2,0-2,2 mm compr., hirsutos na base; conectivos
atingindo o ápice das anteras; anteras 2,5-3,1 mm compr., densamente seríceas entre as tecas, ápice arredondado. Ovário ca. 1,5
mm compr., esparsamente seríceo; estiletes 3,2-3,6 mm compr. Drupas não vistas (Anderson, 1997; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. J. N. Rodal, 459, PEUFR, 17788, NY, 233095,  (NY00233095), Pernambuco, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1997. Notes on neotropical Malpighiaceae - VI. Contr. Univ. Michigan Herb., 21: 51 – 52.
Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima perseifolia Griseb.
Tem como sinônimo
homotípico Byrsonima perseaefolia Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s)
branca/rósea; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 5-17 m alt., caule aéreo. Estípulas 2,2-4,2 mm compr., triangulares a lanceoladas, persistentes no pecíolo. Folhas
cartáceas; pecíolo 0,7-2,6 cm compr.; lâmina 6,2–18,7 x 1,9-6,6 cm, elíptica, lanceolada ou obovada, ápice agudo, acuminado,
falcada ou rotundo, base atenuada a cuneada, margem plana ou levemente revoluta; ambas a faces glabras; nervuras secundárias e
impressas na face adaxial ; ca 12 nervuras secundárias. Tirsos, 1-2 flores por cincínio, 3,9-11,5 cm compr.; brácteas e bractéolas
persistentes durante toda a floração e pelo menos até o início da frutificação; brácteas 1,2–2 × 0,4–0,8, ovadas a triangulares;
pedúnculo séssil ou de até 2 mm compr.; bractéolas 0,8–2 × 0,5–0,8 ovadas a triangulares; pedicelos 2,6-10,5 mm compr.,
circinados quando em botão. Sépalas 0.8–3 × 0.5–2.5 mm triangulares a amplamente ovadas, não acrescentes no fruto, revolutas
no ápices, face abaxial glabra, glabrescente ou levemente serícea e face adaxial glabra; glândulas 0,9–2,5 × 0,5–1mm. Pétalas
alvas a róseas, pétalas laterais com limbo 3,1–5,1 × 2,3–5,4 mm, unha 1,5–2,3 mm compr., pétala posterior com limbo 2,5–
3,1 × 2–3,5 mm, unha 2,1–3 mm compr. Filetes 1,1-2,1 mm compr., livres, seríceos na base; conectivos 1,1-1,7 mm compr.,
ultrapassando as anteras (0-0,3 mm compr.); anteras glabras a glabrescentes. Ovário glabro ; estiletes 2,4-3,4 mm compr. Drupas
vermelhas, 8-10 mm diam., globosas, verrucosas, glabras. (Elias, 2004; Alves et al. In press).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

P.Occhioni, 7077, RB, 310167,  (RB00263678), Rio de Janeiro
G. Hatschbach, 61600, HUEFS, 34136,  (HUEFS0034136), Espírito Santo
Pedroni, F., 408, SP, 350988,  (SP015423), São Paulo
F. Sellow, 152, K,  (K000187031), K,  (K000253630), Typus
Castro, R.M., 682, SP, 357839a,  (SP015439), SP, 357839,  (SP015440), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Byrsonima piresii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/vermelha; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 5,0-25,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 2,3-5,0 mm compr., livres, ovadas, ou amplamente obtusas, persistentes no pecíolo.
Folhas cartáceas; pecíolo 13,0-24,0 mm compr.; lâmina 5,7-8,0 x 2,5-4,0 cm, elíptica ou elíptico-oblonga, ápice arredondado,
mucronulado ou obtuso, base atenuada a decorrente, margem plana ou levemente revoluta; ambas as faces glabras; 10-12 nervuras
secundárias, proeminentes em ambas as face, bem como as nervuras terciárias. Tirsos, 1 flor por cincínio 8,0-16,0 cm compr.;
brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, persistentes na frutificação; brácteas 0,5-0,8 x 0,7-1,0 mm, amplamente
ovadas a arredondadas; pedúnculo ausente; bractéolas ca. 0,6 x 0,8 mm, semelhantes as brácteas; pedicelos 5,0-7,0 mm compr.,
delgados, tomentosos. Sépalas 0,7-1,5 x 1,3-1,5 mm, além das glândulas, amplamente arredondada, eretas ou reflexas no ápice,
face adaxial glabra, face abaxial glabra ou esparsamente serícea; glândulas 1,2-1,9 x ca.  0,5 mm. Pétalas alvas se tornando
vermelhas com o tempo, pétalas laterais, côncavas, limbo 2,5-3,0 x 4,0-4,5 mm, unha 1,5-2,0 mm compr., pétala posterior, reflexa,
reniforme, limbo 2,5-3,5 x 3,5-4,0 mm, unha 2,0-2,5 mm compr. Estames, livres, desiguais entre si; filetes 1,3-2,0 mm compr.,
seríceos na base; conectivos ca. 0,8 mm compr., globosos, eretos, ultrapassando as anteras em 0,3-0,4 mm compr.; anteras 1,3-1,6
mm compr., glabras, ápice arredondado ou curto-apiculado, com tecas nitidamente aladas. Ovário 0,8-1,2 mm compr., glabro;
estiletes 2,0-2,7 mm compr., semelhantes entre si. Drupas ca. 5,0 x 3,4 mm (seca)., ovoides, obtusas no ápice, glabras (Anderson,
1997; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Maguire, 56531, NY, 233093,  (NY00233093), Rondônia, Typus
W.W. Thomas, 4769, NY, 893696 (NY00893696), Mato Grosso, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1997. Notes on neotropical Malpighiaceae - VI. Contr. Univ. Michigan Herb., 21: 51 – 54.
Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima poeppigiana A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial velutina(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 7,0-24,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 5,0-6,0 mm compr., conadas, arredondas, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceas
ou coriáceas; pecíolo 0,6-1,5 (-1,8) cm compr.; lâmina 10-19 x 4,5-9 cm, obovada ou elíptica, ápice arredondado ou amplamente
obtuso e curto-acuminado, base atenuada ou cuneada, margem ligeiramente revoluta; face adaxial glabra e face abaxial velutina,
tricomas pedunculados, os dois braços de comprimentos até 0,5 mm compr., mais curtos que a base (pedúnculo) retos; nervuras
secundárias proeminentes na face abaxial. Tirsos, 1-2 flores por cincínio, 10-16 cm compr.; brácteas 2-4 x ca. 1 mm subuladas,
levemente a fortemente reflexa, maioria decíduas; pedúnculo séssil; bractéolas 0,8-1,5 (2) x ca. 1 mm, triangulares, eventualmente
decíduas; pedicelos 6-8 mm compr., circinado no botão, recurvado no fruto. Sépalas 1,5 -2 mm compr. amplamente triangulares,
obtusa ou arredondados no ápice, revoluta, face adaxial glabra e face abaxial serícea. Pétalas amarelas. Anteras 2-3 mm compr.,
seríceas especialmente entre os lóculos, estreitamente lineares; conectivos iguais ou levemente excedendo os lóculos. Ovário ca. 1
mm compr., glabro ou esparsamente seríceo; estiletes ca. 3,5 mm compr., semelhantes entre si. Drupas imaturas, ca. 10 mm diam.,
ovoide com o ápice atenuado, glabras ou com alguns tricomas no ápice (Anderson, 1981).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

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

MATERIAL TESTEMUNHO

E.F. Poeppig, 2690, P (P00689799), Amazonas, Typus
G.T. Prance, 8828, NY, 1802457,  (NY01802457), Rondônia
G.T. Prance, 16322, NY, 1802459,  (NY01802459), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima poeppigiana A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 85 – 87.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima psilandra Griseb.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto 0,2-0,4 m alt., caule subterrâneo. Folhas cartáceas; pecíolo ausente; lâmina 10,5-21,0 × 3,5-9,0 cm, oblanceolada
a obovada, base cuneada, ápice acuminado, cuspidadeo ou mucronulado, margem plana a ondulada, levemente revoluta; face
adaxial esparsamente velutina, com tricomas de até 1,0 mm compr., face abaxial tomentosa a densamente tomentosa, com
tricomas de 1,0 mm compr.; nervação bem marcada em ambas as faces, nervuras secundárias, com 8-10 nervuras. Tirsos, 1-2
flores por cincínio, 10,5-14,0 cm compr;  brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, persistentes na frutificação; brácteas
5,0-8,0 mm x 1,4-2,8 mm, estreitamente triangulares, eretas; pedúnculo ausente; bractéolas 3,0-5,0 mm x 1,5-2,4 mm larg.,
triangulares, eretas; pedicelos 6,0-10,0 mm compr., tomentosos. Sépalas, 4,0-5,0 mm x 2,0-3,8 mm, estreitamente ovadas,
adpressas ou reflexa no ápice, face adaxial tomentosa e face abaxial glabra; glândulas 2,0-3,0 mm x 1,0-1,5 mm. Pétalas amarelas,
se tornado alaranjadas com o tempo; pétalas laterais cupuliformes, 5,0-7,0 mm x 6,0-8,0 mm larg., unha 2,5-5,0 mm x 0,6-1,0
mm; pétala posterior, patente, 4,0-6,0 mm x 5,0-5,6 mm, unha 3,0-4,0 mm x 1,0-1,1 mm. Estames, não conados, desiguais entre
si; filetes 1,8-3,5 mm compr., pilosos; conectivos 2,3–3,0 mm compr., glabros, não ultrapassando as anteras ou ultrapassando até
0,4 mm compr.; anteras 2,1-3,7 mm compr, glabras, ápice arredondado. Ovário cônico 1,8–2,7 mm compr, piloso a densamente
piloso; estiletes subiguais, 4,0-5,0 mm compr. Drupa, 6,0-10,0 mm diam., globosa.

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)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Krieger, L., 8147, SP, 349039,  (SP015320), Paraná
G. Hatschbach, 25184, NY, 893777,  (NY00893777), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima psilandra Griseb.

Figura 2: Byrsonima psilandra Griseb.

Figura 3: Byrsonima psilandra Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Byrsonima psilandra Griseb.

BIBLIOGRAFIA

Grisebach, A.H.R. 1839. Linnaea, 13: 251.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima punctulata A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima barkleyana Cuatrec.
heterotípico Byrsonima leucophlebia Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s)/tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s)/trifloro(s)/plurifloro(s). Flor: pedicelo(s)
séssil(eis); pétala(s) branca/vermelha; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto a árvore 1,0-8,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,5-7,0 mm compr., livres, triangulares, persistentes no pecíolo. Folhas
coriáceas; pecíolo 0,5-1,5 cm compr.; lâmina 4,4-10,5 x 1,9-5,8 cm,  com pontuações ausentes ou com pontuações negras esparsas
e opacas (provavelmente fungos), elíptica a oval ápice obtuso ou agudo base arredondada ou obtusa, margem revoluta; face
adaxial glabra ou tomentosa na nervura central e face abaxial glabra ou muito esparsamente tomentosa na lâmina e tomentosa
nas nervuras, tricomas sésseis, os dois braços de comprimentos diferentes, retos; nervuras secundárias  e terciárias evidentes,
especialmente na face abaxial; 8-12 nervuras secundárias. Tirsos, geralmente unifloros ou 2-3-4(4) flores por cincínio, 9,0-18,0
cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, persistentes na frutificação; brácteas 1,5-3,0 x 1,0-2,0 mm, ovais
ou triangulares; pedúnculo séssil ou subséssil; bractéolas 1,2-1,5 x 1,0-1,5 mm semelhantes as brácteas; pedicelos 5,0-6,0 mm
compr., um tanto crassos. Sépalas 2,0-2,5 x 1,5-2,0 mm além das glândulas, triangulares, eretas e adpressas, ambas as faces
tomentosas; glândulas 2,0-3,0 x 1,0-1,5 mm. Pétalas alvas ou vermelhas, pétalas laterais cupuliformes, limbo 3,8 x 4,3 mm, unha
ca. 2,5 mm compr., pétala posterior, reniforme, não corrugada, limbo ca. 3,0 x 4,5 mm, unha ca. 2,5 mm compr. Filetes 2,0-3,0
mm compr., livres, semelhantes entre si, seríceos na base; conectivos 1,4-2,0 mm compr., obovóides, eretos ou ligeiramente
recurvados, ultrapassando as anteras em 0,5-0,8 mm compr.; anteras 1,4-2,5 mm compr, glabras, lienares. Ovário 1,0-1,3 mm
compr., glabro; estiletes ca. 2,6 mm compr., semelhantes entre si. Drupas imaturas vermelhas, maduras negras, 4,0-6,0 mm diam.,
globosas ou ovóides, ápice arredondado, glabras (Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 29967, NY, 1802470,  (NY01802470), Amazonas
C.A. Cid Ferreira, 8669, NY, 1802422,  (NY01802422), Rondônia
J. M. Pires, 14173, NY, 1802476,  (NY01802476), Roraima
SEBASTIÃO S. LIMA, s.n., RB, 188345,  (RB00211827), Mato Grosso
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

C.A. Cid Ferreira, 1786, RB, 398268,  (RB00215342), Pará

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima putumayensis Cuatrec.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) pilosa(s). Fruto: pilosidade não observada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore ca. 10 m alt., caule aéreo. Estípulas 5-6 mm compr., conadas, lanceoladas. Folhas coriáceas; pecíolo 1,5-2,5 cm compr.;
lâmina 10-17 x 4-7 cm, obovada ou ovado-oblanceolada, ápice atenuado ou obtuso, base estreito-cuneada, margem inteira,
revoluta; face adaxial esparsa, com tricomas adpressos ou concentrados na nervura principal e face abaxial densamente seríceo,
ferrugínea; nervuras secundárias e terciárias evidentes; 10-11 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio ; brácteas 2,5-5 mm
compr., lanceolato-subladas; pedúnculo até 0,5 mm compr.; bractéolas 0,6-1 mm compr., ovada; pedicelos 4-7 mm compr., crasso,
ereto ou levemente flexuoso. Sépalas ca. 2 mm compr., crassas, ovadas, subagudas, ambas as faces seríceas; glândulas 1,2-2 mm
compr. Pétalas amarelas. Filetes subiguais, hirsutos na base; conectivos com ápice obtuso, ultrapassando levemente as anteras;
anteras 2-2,5 mm compr, pilosa, oblongas. Ovário densamente viloso. Drupas não observada (Cuatrecasas, 1958).

Forma de Vida
Árvore

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 (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 8905, NY, 1802477,  (NY01802477), INPA, 25704,  (INPA0025704), Rondônia

BIBLIOGRAFIA

Cuatrecasas, J. 1958. Prima Flora Colombiana: Malpighiaceae. Webbia, 2(13): 601.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima rigida A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima gaultherioides A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva a subrbusto 0,07-0,5 m alt., caule subterrâneo. Estípulas, 1,0-2,0 x 1,0-2,0 mm, livres, profundamente bífidas, persistentes.
Folhas cartáceas; pecíolo 0,1-0,3 mm compr.; lâmina 1,4-7,6 × 0,5-3,9 cm, ovada, oblonga, elíptica ou oboval, base atenuada
ou raramente obtusa, ápice mucronulado, obtuso, agudo, arredondado, emarginado ou ligeiramente acuminado, margem inteira,
plana ou levemente revoluta; ambas as faces esparsamente pubescentes; apenas nervação principal bem marcada e as secundárias
na face abaxial, 5-9 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 1,0-6,2 cm compr; brácteas e bractéolas presentes na
base do pedicelo, persistentes na frutificação; brácteas  2,0-7,0 x 0,8-2,0 mm, triangulares, ovais ou oblongas; pedúnculo
ausente; bractéolas 1,0-4,0 x 0,5-1,0, mm, ovais ou lanceoladas; pedicelos 4,0-9,0 mm compr., seríceos a seríceo-tomentosos.
Lobos das sépalas, 1,0-2,0 x 0,8-2,0 mm, oblongos, adpressos no ápice, ambas as faces glabra; glândulas 1,0-1,5 x ca. 0,5 mm.
Pétalas róseas a alvas; pétalas laterais cupuliformes, 2,5-4,0 x 5,0-6,0 mm, unha ca. 4,0 x 0,4 mm; pétala posterior, ereta, patente,
reniforme ca. 3,0 x 4,0 mm, unha ca. 3,0 x 0,3-1,0 mm. Estames, livres, semelhantes entre si; filetes 3,0-3,4 mm compr., pilosos;
conectivos ca. 1,3 mm compr., mais ou menos cônico a cilíndrico, não ultrapassando o ápice das anteras; anteras 2,6 mm compr.,
glabras, ápice arredondado. Ovário globoso ca. 6,0 mm compr, glabro; estiletes subiguais, ca. 5,0 mm compr. Drupa verde
(imatura), 4,0-5,0 mm diam., globosa, glabra (Elias, 2004).

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
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 11371, NY, 893781,  (NY00893781), Mato Grosso
Fonseca, M.L., 3039, SP, 361352,  (SP015802), Bahia
W.R. Anderson, 11505, SP, 151983,  (SP015809), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima rigida A.Juss.

Figura 2: Byrsonima rigida A.Juss.

Figura 3: Byrsonima rigida A.Juss.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima riparia W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s)
branca/rósea; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou árvore 2,0-14,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,8-3,5 (-4,5) mm compr., completamente conadas, o par triangular,
ou parcialmente conadas, o par bífido. Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo 6,0-19,0 mm compr.; lâmina 6,8-11,5 x 3,0-5,6 cm,
ligeiramente oval, elíptica ou ligeiramente oboval, ápice agudo a obtuso ou curtamente acuminado, base atenuada a ligeiramente
decorrente no pecíolo, margem plana; ambas as faces glabras; nervuras secundárias pouco evidentes em ambas as faces e
terciárias inconspícuas, 8-12 nervuras secundárias. Tirsos, 1(-2) flor por cincínio 6,0-17,0 cm compr.; brácteas e bractéolas
presentes na base do pedicelo ou bractéolas na base do pedúnculo, persistentes na frutificação ou irregularmente decíduas
durante a antese; brácteas 1,5-3,0 x 0,8-1,8 mm, lanceoladas ou ovadas; pedúnculo ausente ou até 1,0 mm compr.; bractéolas
ca. 1,5 x 0,8 mm; pedicelos 7,0-10,0 mm compr., delgados, adpresso-tomentosos. Lobos das sépalas, 1,5-2,0 x 2,0-2,5 mm,
ovais ou triangulares, reflexos no ápice, face adaxial glabra e face abaxial esparsamente serícea; glândulas 2,0-3,0 x ca.  0,8
mm. Pétalas róseo-claras ou brancas, pétalas laterais, cupuliformes, limbo 5,0-6,5 x 7,0-9,0 mm, unha 2,7-3,5 x ca. 0,6 mm;
pétala posterior, ereta, reniforme limbo 3,5-4,5 x 3,5-4,5 mm, unha 3,5-5,0 x ca. 1,0 mm compr. Estames, conados na base,
semelhantes entre si; filetes 2,0-2,5 mm compr., hirsutos na base; conectivos 1,5-3,0 mm compr., mais ou menos cônicos, eretos
a recurvados, o conectivo do estame oposto a pétala posterior não ultrapassando as anteras e o dos demais estames ultrapassando-
as em 0,2-1,0 mm compr.; anteras 2,5-3,5 mm compr., glabras, ápice arredondado. Ovário 1,0-1,5 mm compr., glabro; estiletes
semelhantes entre si, 5,0-6,0 mm compr. Drupas, vermelhas, 11,0-13,0 mm diam., ovoide, profundamente escavadas na base,
glabras (Anderson, 1999; Rolim, 2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 59236, NY, 893784,  (NY00893784), Mato Grosso, Typus
G.T. Prance, 6849, NY, 1802479,  (NY01802479), Rondônia

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Anderson, W. R. 1999. Notes on neotropical Malpighiaceae - VII. Contr. Univ. Michigan Herb., 22: 8 – 10.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima rodriguesii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/vermelha;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 7,0-18,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 3,0-4,0 mm compr., parcialmente conadas, o par bífido, persistentes no pecíolo.
Folhas coriáceas; pecíolo 15,0-22,0 mm compr.; lâmina (12,5-) 17,5-19,0 x 6,4-11,0 cm, elíptica a oboval, ápice mucronado a
acuminado, base decorrente no pecíolo, margem plana; ambas as faces glabras; nervuras secundárias e terciárias pouco evidentes
em ambas as faces, 8-11 nervuras secundárias. Tirsos, 1-2 flores por cincínio 9,0-11,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes
na base do pedicelo, persistentes na frutificação; brácteas 3,0-4,0 x 3,0-4,0 mm, mais ou menos triangulares; pedúnculo ausente;
bractéolas ca. 2,0 x 2,5 mm, semelhantes as brácteas; pedicelos 10,0-11,0 mm compr., crassos, seríceos a esparsamente seríceos.
Sépalas, ca. 3,0 x 3,0-3,5 mm além das glândulas, ovais, ereto ou recurvadas, face adaxial subglabra ou esparsamente serícea, face
adaxial glabra ou subglabra; glândulas ca. 3,0 x 1,5 mm. Pétalas alvas ou vermelhas, pétalas laterais, côncavas, limbo 5,0-5,5 x
5,0-6,0 mm, unha 2,5 mm compr., pétala posterior, ligeiramente recurvada para trás, limbo ca. 3,0 x 3,0, unha ca. 2,5 mm compr.
Estames, livres, desiguais entre si; filetes 2,5-2,8 mm compr., hirsutos na base; conectivos 1,0-2,0 mm compr., mais ou menos
cilíndricos eretos ou recurvados, o conectivo do estame oposto à pétala posterior ultrapassando o ápice das anteras em ca. 0,5 mm,
o dos demais estames ultrapassando-o em 0,8-1,5 mm compr.; anteras 2,0-2,5 mm compr., glabras, divaricadas, estreitamente
aladas, ápice arredondado a agudo. Ovário ca. 1,0 mm compr., glabro; estiletes 3,5-4,0 mm compr., semelhantes entre si. Drupas
imaturas verdes, 8,0-12,0 mm diam. (seca., globosas, arredondadas no ápice, glabras (Anderson, 1981; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

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

Rodrigues, W., 3643, SP, 75084,  (SP000191), Amazonas, Typus
S.A. Mori, 20198, NY, 1802483,  (NY01802483), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 102 – 103.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima rotunda Griseb.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto a árvore 1,0-4,0 m alt., caule aéreo. Estípulas, 1,0-2,0 mm compr., completamente conadas, triangulares. Folhas cartáceas
a cartáceo-coriáceas; pecíolo 1,0-2,0 mm compr.; lâmina (3,0-) 6,5-13,0 x 3,5-7,5  cm, rotunda, obovada, ou largamente elíptica,
raramente oblonga, ápice arredondado, emarginado ou obtuso, base subcordada, arredondada ou cuneada, margem plana; face
adaxial esparsamente adpresso-tomentosa ou com tricomas concentrados na nervura principal, abaxialmente esparsamente
adpresso-tomentosa a densamente adpresso-tomentosa, tricomas sésseis; nervuras secundárias e terciárias mais evidentes
adaxialmente, com 5-8 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 4,4-21,0 cm compr; brácteas e bractéolas presentes na
base do pedicelo, persistentes na frutificação; brácteas 2,0-4,0 x 1,0-2,0 mm, lanceoladas, oblongas ou triangulares; pedúnculo
ausente; bractéolas 1,0-2,0 x 0,8-1,0 mm, lanceoladas, oblongas ou triangulares; pedicelos 6,0-9,0 mm compr., tomentoso. Lobos
das sépalas, ca. 2,0 x 2,0 mm, ovais, reflexos no ápice, adaxialmente tomentosos ou esparsamente tomentosos, abaxialmente
glabros, esparsamente tomentosos; glândulas ca. 2,0 x 1,0 mm. Pétalas brancas, róseo no centro ou toda branca ou róseo-
claro; pétalas laterais, cupuliformes, 6,0-6,5 x 3,7-6,0 mm, unha ca. 3,0 x 0,9 mm; pétala posterior, ereta, reniforme,  2,8-6,0 x
3,0-6,0 mm, unha ca. 4,0 x 1,5 mm. Estames, livres entre si, ligeiramente desiguais entre si; filetes ca. 2,0 mm compr., hirsutos;
conectivos 1,4-2,6 mm compr., mais ou menos cilíndrico ou cônico, o conectivo do estame oposto a pétala posterior não
ultrapassando o ápice das tecas, o conectivo dos demais estames ultrapassando-o em 0,1-1,0 mm compr.; anteras 1,7-2,4 mm
compr., esparsamente hirsutas, ápice arredondado. Ovário ovoide ca. 1,4 mm compr., glabro; estiletes subiguais, 3,5-4,2 mm
compr. Drupa imatura verde a rósea, ca. 7,0 mm diam., ovóide, glabra (Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Aparecida da Silva, 5952, SP, 399449,  (SP014453), Distrito Federal
M. Aparecida da Silva, 3571, SP, 327388,  (SP015819), Bahia
H.S. Irwin, 9775, NY, 893790,  (NY00893790), Goiás
Lopes, R.D., 32, SP, 256144,  (SP015825), Tocantins
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima rotunda Griseb.

Figura 2: Byrsonima rotunda Griseb.

Figura 3: Byrsonima rotunda Griseb.

BIBLIOGRAFIA
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Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima rupestris Francener & Mamede
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial velutina(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela/branca/rósea;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto 0,4-1,5 m alt., caule aéreo. Estípulas, 6,0-7,3 x 1,88-4,0 mm, conadas, triangulares a ovadas. Folhas cartáceo-coriáceas;
pecíolo 2,0-10,0 cm compr.; lâmina 3,2-15,5 x 2,1-7,0 cm, elíptica, obovada, ou lanceolada, ápice agudo, acuminado ou obtuso,
base aguda, subcordata ou obtusa, margem inteira, levemente revoluta; face adaxial velutina a esparsamente velutina, face
abaxial densamente velutina a tomentosa, tricomas geralmente não ramificados; nervuras secundárias e terciárias fortemente
evidentes em ambas as faces, 7-10 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 3,5-13,0 cm compr; brácteas e bractéolas
presentes na base do pedicelo, persistentes ou não na frutificação; brácteas 4,5-7,0 x 0,8-1,5 mm, estreitamente triangulares;
pedúnculo ausente; bractéolas 3,0-4,0 x 0,8-1,0 mm, estreitamente triangulares; pedicelos 5,0-12,0 mm compr., ligeiramente
crasso, velutinos. Sépalas, 3,5-4,0 x 2,2-2,5 mm, aguda ou arredondada, eretas no ápice, face adaxial glabra e face abaxial
serícea-velutina; glândulas 1,5-2,3 x 1,0-1,1 mm. Pétalas alvas, tornando-se róseas (laterais) e pétala posterior amarela; pétalas
laterais, cupuliformes, limbo 4,5-6,0 x 5,0-6,0 mm, unha 3,0-4,5 x 0,5-0,8 mm; pétala posterior, ereta, reniforme,  limbo 3,0-5,0
x 4,0-5,0 mm, unha 3,5-4,2 x 0,8-1,1 mm. Estames, conados na base, desiguais entre si; filetes 2,4-3,1 mm compr., piloso na
base; conectivos 1,5-2,2 mm compr., cilíndricos, eretos, ultrapassando ou não as tecas das anteras em até 1,0 mm compr.; anteras
2,2-2,7 mm compr., glabras, ápice arredondado. Ovário cônico 1,5-2,0 mm compr., glabro; estiletes desiguais entre si, 3,2-4,0 mm
compr. Drupa verde, 5,0-8,0 mm diam., ovóide ou globosa, glabra (Francener, 2018).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.N. Nakajima, 922, HUFU, 8449,  (HUFU00041218), SP, SP286157, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Francener, A.; Almeida, R.F. & Mamede, M.C.H. 2016. Taxonomic novelties in Byrsonima (Malpighiaceae) from state of Minas
Gerais, Brazil. Phytotaxa, 291(2), p. 133-140.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima salzmanniana A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s)/glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou árvore 1,5-10 m alt., caule aéreo. Estípulas 3-7 mm compr., conadas. Folhas coriáceas; pecíolo 0,2-1,2cm
compr.; lâmina 4-20 x 2,1-7,6 cm, elíptica a obovada, lanceolada a oblanceolada, ápice agudo, cuspidado ou retuso, base cuneada,
decorrente, margem plana; face adaxial glabra, face abaxial subserícea bronzeada, serícea dourada ou incana a glabrescente; ca.
10 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 10,9-19,6 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na floração; brácteas 5-6
mm compr., acuminada; pedúnculo séssil; bractéolas ca. 3 mm, acuminada; pedicelos 0,6-1,3 cm compr. Sépalas ovadas lobos
compr. 2,0-2,5 mm compr, ápices reflexos; glândulas 2,0-2,5 mm compr. Pétalas amarelas. Filetes 2,5-3 mm compr., hirsutos na
base; conectivos  não ultrapassando as anteras ou ultrapassando pouco; anteras 2,5-3 mm compr, glabras, oblongas ou  lineares.
Ovário glabro ou seríceo. Drupas ca. 6 mm diam., globosas, glabras ou  seríceas. (Niedenzu, 1928).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. F. Regnell, II311/2, NY, 893795,  (NY00893795), Minas Gerais
Salzmann, P., s.n., MPU (MPU014095), Bahia, Typus
Mimura, I., 585, SP, 120196,  (SP016026), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima salzmanniana A.Juss.

433

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F301045291.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima schomburgkiana Benth.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) rósea; antera(s)
seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 4,0-18,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,5-4,0 mm compr., completamente ou parcialmente conadas, o par triangular ou
bífido, persistentes no pecíolo. Folhas cartácea ou cartáceo-coriáceas; pecíolo 0,6-1,0 cm compr.; lâmina 5,0-13,5 x 3,2-6,6 cm,
oboval, ápice mucronulado a acuminado, base obtuso-atenuada, margem plana a levemente revoluta; face adaxial subglabra,
abaxialmente esparsamente tomentosa a tomentosa, tricomas  sésseis ou subsésseis, os braços de comprimentos semelhantes,
retos a ligeiramente ondulados; nervuras secundárias evidentes e as terciárias pouco evidentes em ambas as faces, 12-14 nervuras
secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 8-20 cm compr.; brácteas e bractéolas, maioria decíduas ou algumas persistentes na
frutificação, presentes na base do pedicelo; brácteas 3,0-5,0 x 0,2-1,0 mm, lineares a lanceoladas; pedúnculo séssil; bractéolas
2,0-3,0 x ca. 0,8 mm, semelhantes as brácteas; pedicelos 9,0-11,0 mm compr., delgados. Lobos do cálice, ca. 4,0-5,0 x 1,0-2,0
mm, além das glândulas, oblongos ou ovais nas flores e liguliformes ou lanceolados nos frutos, reflexos ou eretos, face adaxial
glabra e face adaxial esparsamente tomentosa a tomentosa; glândulas ca. 2,0 x 1,0 mm. Pétalas roseo-pálidas ou adaxialmente
creme e abaxialmente róseas, pétalas laterais, cupuliformes, limbo 4,0-5,0 x 6,0-7,0 mm, unha ca. 2,5 mm compr., pétala
posterior, reniforme, ligeiramente corrugada, limbo ca. 3,5 x 4,0 mm, unha ca. 2,3 mm compr. Estames, livres, desiguais entre
si; filetes 2,6-3,1 mm compr., hirsutos na base; conectivos 1,2-2,4 mm compr., mais ou menos obovóide, eretos a ligeiramente
recurvados, ultrapassando as anteras em 0,1-1,3 mm compr.; anteras 1,5-1,8 mm compr, esparsamente seríceas, lineares. Ovário
ca. 2,3 mm compr., glabro; estiletes ca. 4,5 mm compr., semelhantes entre si. Drupas imaturas verdes, 5,0-6,0 x 7,0-8,0 mm
diam., subglososas, glabras (Anderson, 1981; Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 4226, NY, 1802491,  (NY01802491), Roraima
Rodrigues, W., 4350, SP, 75085,  (SP015873), Acre
J.A. Ratter, 5560, INPA, 167595,  (INPA0167595), Roraima

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 98 – 99.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima schunkei W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial velutina(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s)/trifloro(s)/plurifloro(s). Flor: pedicelo(s)
pedunculado(s); pétala(s) amarela; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou árvore 2,0-10,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 4,0-8,0 (-10,0) mm compr., conadas, o par arredondado, decíduas.
Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo (1,6) 2,0-3,1 cm compr.; lâmina 20,0-29,0 x 8,0-14,0 cm, elíptica ou amplamente elíptica
ou obovada, ápice acuminado, base cuneada, margem levemente revoluta; face adaxial glabrescente e face abaxial densamente
velutina, tricomas  com os braços de comprimentos semelhantes entre si e igual ao pedunculo; nervuras secundárias evidentes
na face abaxial, 13-16 nervuras secundárias. Tirsos, 1-4 flores por cincínio, 6,0-24,0 cm compr.; brácteas presentes na base do
pedicelo e bractéolas em diferentes posições do pedúnculo, ambas decíduas durante ou antes da antese; brácteas 3,0-6,0 (-10,0)
x 1,5-2,5 mm subuladas, lanceoladas ou ovadas; pedúnculo 3,0-15,0 mm compr.; bractéolas 1,5-4,0 (-7,0) x 1,5-3,0 (-5,0) mm
ovadas; pedicelos 4,0-8,0 mm compr., levemente espessos. Sépalas 2,0-3,0 x 2,0-3,0 mm, além das glândulas, arredondas no
ápice, reflexas, face adaxial densamente a esparsamente tomentosa e face abaxial seríceo-tomentosa; glândulas 2,5-4,5 x ca.
1,0 mm. Pétalas amarelas, pétalas laterais côncavas, limbo 5,5-6,5 x 6,0-8,0 mm, unha 2,5-3,0 mm compr., pétala posterior,
corrugada, limbo ca. 3,0-4,0 x 3,5-4,5 mm, unha 3,0-4,0 mm compr. Estames com filetes 2,0-2,5 mm compr., hirsutos na base,
com tricomas de apenas 0,5 mm compr.; conectivos obovóides, eretos a ligeiramente recurvados, ultrapassando as anteras em
até 0,5 mm compr.; anteras 2,0-3,5 mm compr, esparsamente seríceas, lineares. Ovário 1,3-1,6 mm compr., seríceo; estiletes
3,0-3,5 mm compr., semelhantes entre si. Drupas amarelas, 13,0-15,0 mm diam., ovoides com ápice atenuado, levemente seríceas
(Anderson, 1981).

Forma de Vida
Árvore

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

P.J.M. Maas, P12974, NY, 755871,  (NY00755871), Acre, Typus
Huber, s.n., MG, 4251, Amazonas, Typus
C.A. Cid Ferreira, 5240, NY, 755868,  (NY00755868), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

436

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00755871
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00755868


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima schunkei W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 101 – 103.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima sericea DC.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela/laranja; antera(s)
seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou Árvore até 6 alt., caule aéreo. Estípulas 1,0-2,0 mm compr., conadas, triangulares. Folhas cartáceas; pecíolo (2-)
4-13 mm compr.; lâmina 6-13 x 2-5 cm, elíptica, ovada ou obovada, ápice agudo, obtuso ou acuminado, base cuneada ou aguda,
margem plana ou ligeiramente revoluta; face adaxial subserícea ou glabrescente e face abaxial densamente e persistente serícea,
tricomas retos e sésseis ou subsésseis, dando à lâmina uma aparência bronze, dourado ou prateada. Tirsos, 1 flor por cincínio,
6,0-12,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, persistentes ou mais comumente decíduas antes da
frutificação; brácteas ca. 2,5 x ca. 1,0 mm triangulares; pedúnculo séssil; pedicelos 2,0-3,0 cm compr., delgados. Sépalas 1,5-2,0
x ca. 2,5 mm além das glândulas, ápice arredondados, face adaxial glabra e face abaxial serícea; Pétalas amarelas, algumas vezes
se tornado alaranjadas quando velhas, pétala posterior, corrugada, portando 2 ou mais glândulas no ápice da unha. Filetes ca. 1,0
mm compr., pilosos na base; conectivos 1,5-2,0 mm compr., não ultrapassando as anteras ou ultrapassando bem pouco; anteras
2,0-,25 mm compr, seríceas entre os lóculos. Ovário ca. 1,5 mm compr., seríceos, pelo menos no ápice; estiletes ca. 2,0 mm
compr. Drupas amarelas, 5-7 mm diam., seríceas a glabescentes. (Anderson, 1995; Mamede, 1981).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial),
Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

O.S. Ribas, 7678, RB, 494839,  (RB00585224), Minas Gerais
Oliveira, F.C.A., 1384, SP, 441831 (SP020550), Tocantins
Fonseca, M.L., 4346, SP, 365753,  (SP015994), Goiás
A. S. Tavares, 209, NY, 1802498,  (NY01802498), Pará
Barbosa, M.R., 1119, UEC, 51601 (UEC037629), Paraíba
Costa-Lima, J.L., 366, UFRN, 11535, Rio Grande do Norte
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Ferreira, C.A.C., 4382, INPA, 120755,  (INPA0120755), Mato Grosso
J.R. Pirani, 157, RB, 401190, Rio de Janeiro
Demuner, V., 1617, SP, 446812, Espírito Santo
Árbocz, G.F., 977, SP, 276246 (SP016028), São Paulo
Nascimento-Junior, J.E., 19584, UEC, 177189,  (UEC002559), Sergipe
Peixoto, A.L., 1026, CEPEC, 108219, Ceará
Oliveira, M., 1003, SP, 384809 (SP015969), Alagoas
Nascimento, J.G.A. do, 189, SP, 384699,  (SP015974), Bahia
Alencar, M.E., 827, SP, 363344 (SP015983), Piauí
J.G. Carvalho Sobrinho, 1779, RB, 491165,  (RB00579285), Pernambuco
D. Daly, D706, NY, 893805,  (NY00893805), Maranhão

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima sericea DC.

Figura 2: Byrsonima sericea DC.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Byrsonima sericea DC.

Figura 4: Byrsonima sericea DC.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1995. Malpighiaceae. In: Flora of the Pico das Almas, Chapada Diamantina - Bahia, Brazil, (ed.) B. L.
Stannard, p. 416–430.
 
Mamede, M.C.H. 1981. O Gênero Byrsonima Rich. ex A. L. Juss (Malpighiaceae) na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil.
Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 245 p.
 
Mamede, M.C.H. 1987. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Malpighiaceae. Bolm. Bot.  Univ.  S. Paulo, 9: 157 - 198.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima souzae W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s)/tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) plurifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s); pétala(s)
vermelha; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore ca. 15,0 m alt., caule aéreo. Estípulas 3,0-6,0 mm compr., completamente conadas, o par triangular, persistentes no
pecíolo. Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo 3,2-6,0 mm compr.; lâmina 14,0-23,5 x 8,0-14,0 cm, largamente elíptica ou obovada,
ápice arredondado ou acuminado, base arredondada a atenuada, margem plana a ligeiramente revoluta; ambas as faces glabras
ou esparsamente adpresso-tomentosa na nervura central, principalmente na face abaxial, tricomas sésseis, adpresso ou suberetos,
os dois braços de comprimentos semelhantes, retos ou ligeiramente ondulados; nervuras secundárias e terciárias muito evidentes
em ambas as faces, 5-6 nervuras secundárias. Tirsos, 3 flores por cincínio ou mais, 15,0-18,0 cm compr.; brácteas e bractéolas
presentes na base do pedicelo e bractéolas na base do pedúnculo, persistentes na frutificação; brácteas 1,0-2,0 x 1,0-2,0 mm,
largamente ovadas; pedúnculo principal ca. 1,6 cm compr.; bractéolas ca. 1,2 x 1,2 mm, semelhantes as brácteas; pedicelos
2,0-10,0 mm compr., ligeiramente crassos, tomentosos. Sépalas, ca. 2,0 x 2,5 mm além das glândulas, ovais, adpressas e eretas no
ápice, faces adaxial glabra e face abaxial adpresso-tomentosa; glândulas 3,0-4,0 x 1,5-2,0 mm. Pétalas vermelhas, pétalas laterais,
cupuliformes, limbo 4,0-6,0 x 5,0-6,0 mm, unha 2,0-3,0 mm compr., pétala posterior, reniforme, limbo ca. 3,0 x 3,0 mm, unha
ca. 2,5 mm compr. Estames, semelhantes entre si; filetes ca. 2,0 mm compr., hirsutos na base; conectivos 1,7-1,8 mm compr.,
mais ou mens cônicos, eretos a recurvados, ultrapassando as anteras em ca. 1,2 mm compr.; anteras 2,1-2,4 mm compr., glabras,
ápice agudo. Ovário ca. 1,8 mm compr., densamente seríceo; estiletes ca. 1,8 mm compr. Drupas 10,0-13,0 x 21,0-25,0 mm diam.
glabras ou esparsamente seríceas no ápice (Anderson, 1981; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

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

Rodrigues, W., 2462, INPA, 8968,  (INPA0008968), SP, 75111,  (SP000192), Amazonas, Typus
Rodrigues, W.A., 7168, INPA, 15831,  (INPA0015831), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 107 – 109.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima spicata (Cav.) DC.
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima coriacea  var.  spicata (Cav.) Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s)
amarela; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 3-25 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,0-3,0 mm compr., conadas, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceas; pecíolo 0,5-1
cm compr.; lâmina 6,5-11 (-13) x 1,7-4 (-5,5) cm, estreitamente elíptica ou oboval, ápice agudo ou acuminado, base atenuada
ou aguda, face adaxial serícea inicialmente e na maturidade glabrescente, exceto na nervura principal e face abaxial fortemente
serícea a tardiamente glabrescente, tricomas sésseis, os dois braços 0,5 mm compr.; nervuras; 15-20 nervuras secundárias ou mais
pares, bem finos. Tirsos, 1(-2) flores por cincínio, 4-10 cm compr.; brácteas e bractéolas decíduas; brácteas 1-2,5 mm compr.,
estreitamente triangulares; pedúnculo 0-1 mm compr.; bractéolas 0,5-1,0 mm compr., semelhantes as brácteas; pedicelos 7-8
mm compr., circinados em botões bem jovens, recurvados no fruto. Sépalas até 1,5 mm compr. além das glândulas, amplamente
triangulares, ambas as faces esparsamente seríceas. Pétalas amarelas, pétala posterior corrugada, portando 2 ou mais glândulas
no ápice da unha ou na base do limbo. Anteras 2-2,5 mm compr., seríceas, especialmente entre os lóculos, estreitamente lineares,
conectivos igualando ou ultrapassando as anteras por pouco; Ovário seríceo. Drupas amarelo alaranjadas, 10-12 mm diam.,
globosas, serícea a glabrescente (Anderson, 1981).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Pipoly III, J.J., 6654, INPA, 133922,  (INPA0133922), Amazonas
Ferreira, C.A.C., 6472, INPA, 138106,  (INPA0138106), Mato Grosso
G. Martinelli, 12307, NY, 1802511,  (NY01802511), Pará
M. Aparecida da Silva, 4045, SP, 335598,  (SP016065), Tocantins
Muniz, F.H., 32-248, SP, 262781A,  (SP016066), Maranhão
T. B. Croat, 85005, RB, 472893,  (RB00537861), Acre
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Mattos, J., 10047, SP, 78953 (SP016061), Amapá
Nee, M.H., 34355, INPA, 180530,  (INPA0180530), Rondônia
G.T. Prance, 4067, NY, 1802508,  (NY01802508), Roraima

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima spicata (Cav.) DC.

Figura 2: Byrsonima spicata (Cav.) DC.
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Figura 3: Byrsonima spicata (Cav.) DC.

Figura 4: Byrsonima spicata (Cav.) DC.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 95 – 97.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima spinensis W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s)/serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s); pétala(s)
branca/rósea; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade não observada.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 4-6 m alt., caule aéreo. Estípulas 1,6-2,3 mm compr., conadas ou distinta apenas no ápice. Folhas cartáceo-coriáceas;
pecíolo 0,6-0,9 (-1) mm compr.; lâmina 4-8 (-9) x 1,8-3,2 (-3,6) cm, obovada ou algumas vezes, elíptica, ápice obtuso ou
arredondado, algumas vezes abruptamente curto-acuminado, base cônica ou cuneado, margem ligeiramente revoluta; face adaxial
glabra e face abaxial logo glabrescente ou muito esparsamente serícea; nervuras secundárias e terciárias visíveis. Tirsos, 1-2 flores
por cincínio, 3,0-8,0 cm compr.; brácteas e bractéolas, persistentes pelo menos após ao florescimento; brácteas 1-2 x ca. 1 mm
triangulares; pedúnculo 1-5 mm compr.; bractéolas semelhantes as brácteas, mas menores; pedicelos (3,5-) 5-8 (-10) mm compr.,
moderadamente circinado no botão. Sépalas 1,5-2,3 x 2-2,5 mm além das glândulas, amplamente obtusa ou arredondada, ambas
as faces esparsamente seríceas, ciliado na margem; glândulas 1,6-2,5 mm compr. Pétalas brancas, tornando-se róseas quando
velhas, pétalas laterais, limbo 4-5,5 mm compr., unha 2,5-3,5 x 4,5-6 mm compr., pétala posterior, corrugada, limbo 3-3,5 x 4-4,5
mm, unha 2,7-3 mm compr. Filetes 2-2,5 mm compr., esparsamente hirsutos na base; conectivos reto a recurvado, ultrapassando
as anteras em 0,7-1,1 mm compr.; anteras 1,8-2,4 mm compr., glabras, cilíndricas, arredondadas ou minutamente apiculadas e
alguma vezes destacadas no ápice. Ovário 1-1,5 mm compr., glabro; estiletes 3,1-3,7 mm compr., semelhantes entre si (Anderson,
1982).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 35969, NY, 55593,  (NY00055593), INPA, 130189,  (INPA0130189), UB, 1911, Minas Gerais, Typus
W.R. Anderson, 35970, NY, 893828,  (NY00893828), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1982. Notes on neotropical Malpighiaceae - I. Contr. Univ. Michigan Herb., 15: 109 – 110, t. 97.
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Byrsonima stannardii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial lanosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s)
amarela/laranja/vermelha; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou árvore 1,2-10,0 m alt., caule aéreo. Estípulas, (2,5-) 3,0-4,0 mm compr., completamente ou parcialmente conadas,
o par ovado. Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo 3,0-8,0 mm compr.; lâmina 6,5-12,5 x 2,5-6,5 cm, elíptica, ovada ou obovada,
ápice agudo a arredondado, base cuneada ou arredondada, margem levemente revoluta; face adaxial tomentosa a glabrescente,
face abaxial densamente lanosa, tricomas fortemente enrolados, pedunculados; nervuras secundárias e terciárias evidentes na
face adaxial e secundárias apenas evidentes na face abaxial, 7-10 nervuras secundárias. Tirsos, 1-2 flores por cincínio, 4,0-9,0 cm
compr; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo ou brácteas na base do pedúnculo e bractéolas na base do pedicelo,
ambas persistentes na floração e em algumas na frutificação; brácteas 1,5-2,5 x 1,0-1,6 mm, triangulares; pedúnculo ausente ou
até 4,5 mm compr.; bractéolas iguais as brácteas mais menores; pedicelos 8,0-13,0 mm compr., densamente tomentosos. Lobos
das sépalas, 1,5-2,2 x 2,0-2,2 mm, triangular a arredondada, revolutos no ápice, face adaxial glabra e face abaxial densamente
tomentosa; glândulas 2,0-2,7 x ca. 1,0 mm. Pétalas amarelas, tornando-se alaranjadas e eventualmente vermelhas com o tempo;
pétalas laterais, cupuliformes, limbo 5,0-6,5 x 6,0-8,5 mm, unha ca. 2,5-3,5 mm compr.; pétala posterior, ereta, reniforme,
limbo 2,5-3,5 x 3,5-4,0 mm, unha 2,5-3,0 mm compr. Estames, desiguais entre si; filetes 1,5-2,3 mm compr., hirsutos na base;
conectivos ca. 2,0 mm compr., cilíndricos, eretos, não ultrapassando, ou ultrapassando as tecas em apenas 0,4 mm compr.; anteras
(2,0-) 2,4-3,1 mm compr., seríceo entre os lóculos, ápice arredondado. Ovário ca. 1,5 mm compr., glabro; estiletes semelhantes
entre si, 3,5-4,0 mm compr. Drupa imatura verde, amarela quando maduras, 8,0-16,0 mm diam., globosos, glabra (Anderson,
1992).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

M.C.H. Mamede, CFCR6266, HUEFS, 64377,  (HUEFS0064377), Minas Gerais, Typus
R.M. Harley, 24603, SP, 334844,  (SP000194), MBM, 235588,  (MBM0235588), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima stannardii W.R.Anderson

Figura 2: Byrsonima stannardii W.R.Anderson

Figura 3: Byrsonima stannardii W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Byrsonima stannardii W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima stipulacea A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial velutina(s). Inflorescência: cincino(s) bifloro(s)/trifloro(s). Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis);
pétala(s) amarela; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 8-25 m alt., caule aéreo. Estípulas (8-) 12-25 mm compr., completamente conadas, amplexicaules, o par arredondado
ou obtuso, raramente aguda no ápice, lineadas com várias nervuras finas paralelas, decíduas. Folhas cartáceas ou coriáceas;
pecíolo 12-27 cm compr.; lâmina 12-27 x 6-13 cm, elíptica ou rômbica, algumas vezes ovada ou obovada, ápice agudo ou
obtuso, algumas vezes acuminada ou arredondada, base cuneada, margem ligeiramente revoluta; face adaxial velutina a
glabrescente e face abaxial velutina, tricomas na face adaxial com um misto de tricomas simples basifixo e tricomas estrelados
pedunculados, na face abaxial com a maioria de tricomas estrelados pedunculados; nervuras secundárias e terciárias evidentes
na face abaxial. Tirsos, 2-3 flores por cincínios, 8-21 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, brácteas
decíduas antes ou durante a antese e bractéolas decíduas; brácteas 6-10 x ca. 2,0 mm, lineares ou estreitamente triangulares,
reta ou reflexa, mas não revoluta; pedúnculo ausente ou até 1 mm compr.; bractéolas 2,5-5 x 1,3-2 mm, triangulares; pedicelos
10-13 (-19) mm compr., retos ou levemente circinado no botão, reto e levemente recurvada no fruto. Sépalas 2,5-4 x 2-2,5 mm,
liguladas, arredondadas no ápice, fortemente revoluta, ambas as faces velutinas, acrescente e auriculadas no fruto; glândulas 2-3,5
mm compr. ou ausentes. Pétalas amarelas. Filetes 1,5-2,3 mm compr., conados na base, desiguais entre si, hirsutos com tricomas
curtos na base; conectivos, ultrapassando as anteras em 0,4-1,1 mm compr.; anteras 2,2-4,2 mm compr., esparsamente seríceas,
lineares. Ovário ca. 1,5 mm compr., densamente curto-velutinos; estiletes 4-5,3 mm compr., Drupas alaranjado-amareladas, 18
mm diam., globosas, fortemente rugosa, tomentosa a glabrescente (Anderson, 1981).

Forma de Vida
Árvore

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 (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Soares, E., 252, INPA, 154582,  (INPA0154582), Pará
C.F.P. Martius, 567, NY, 55594,  (NY00055594), Bahia, Typus
S.A. Mori, 17726, MO, 2851659, Amapá
N. A. Rosa, 2921, NY, 893833,  (NY00893833), Maranhão
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

B. A. Krukoff, 1555, NY, 893830,  (NY00893830), Rondônia
Deus, J. de, 2205.2929.2, INPA, 192135,  (INPA0192135), Amazonas
G.T. Prance, 10071, INPA, 27205,  (INPA0027205), Roraima
Andrade, P.M., 169, SP, 275325,  (SP016107), Minas Gerais
R. Mello-Silva, 1546, NY, 572274,  (NY00572274), Espírito Santo
Oliveira, P.P., 105B, SP, 346341,  (SP016118), Rio de Janeiro
Lopes, C.G., 474, SP, 384844 (SP016108), Pernambuco
A.M. Carvalho, 7086, SP, 363626,  (SP016104), Alagoas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima stipulacea A.Juss.

Figura 2: Byrsonima stipulacea A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Byrsonima stipulacea A.Juss.

BIBLIOGRAFIA
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Garden, 32: 83 – 84.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima subcordata Nied.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s)/séssil(eis); pétala(s) branca/
rósea; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arvoreta (?). Estípulas 2-3 mm compr., conadas, triangulares, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceas; pecíolo 1-2 mm compr.;
lâmina 3,0-6,0 x 2,0-2,7 cm, oblongo-obovada, ápice retuso, base atenuada ou subcordada, margem plana; glabra em ambas as
faces, nervuras secundárias mais evidentes em ambas as faces, as terciárias evidentes abaxialmente. Tirsos, 1 flor por cincínio,
3,0-6,0 cm compr., raque subglabra a muito esparsamente serícea; brácteas e bractéolas persistentes na floração e na frutificação
às vezes decíduas nessas fases, basais da inflorescências; brácteas ca. 2 mm compr., ovadas; pedúnculo 3-4 (?) mm compr.;
bractéolas ca. 1 mm., lanceolada a ovadas; pedicelos 6-7 mm compr. Sépalas com glândulas alvas ou róseas. Pétalas com
limbo alvo e unhas róseas. Filetes ca. 2,6 mm compr., totalmente livres, semelhantes entre si, hirsutos na base; conectivos mais
ou menos cilíndrico ou cônico, eretos ou geralmente recurvado no ápice, o conectivo do estame oposto à pétala posterior não
ultrapassando as tecas ou ultrapassando-as ligeiramente, o conectivo dos estames estames ultrapassando-as em 0,6-1,3 mm
compr.; anteras lineares, ápice arredondado. Ovário ca. 1,0 mm compr., glabro; estiletes ca. 3,5 mm compr., semelhantes entre si.
Drupas glabras (?). (Elias, 2004; Nidenzu, 1928).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Piauí)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 2799, K,  (K000187039), IPA, 40519, IPA, 40517, Piauí, Typus

BIBLIOGRAFIA

Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In: Engler A. Das Pflanzenreich. Wilhelm Engelmann. Leipzig  4(141): 751. 
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima triopterifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial serícea(s)/glabrescente(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/
rósea; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto 0,8-3,0 m alt., caule aéreo. Estípulas, 1,0-2,0 x 1,0-2,0 mm, parcialmente conadas, profundamente bífidas, persistentes.
Folhas cartáceo-coriáceas; pecíolo 0,1-0,3 (-0,6) mm compr.; lâmina 1,9-5,5 × 1,1-3,5 cm, largamente elíptica a oboval, às vezes
suborbicular, raramente circular, base obtusa a obtuso-atenuada, ápice apiculado, raramente obtuso, emarginado ou arredondado,
margem inteira, plana ou levemente revoluta; face adaxial glabra, face abaxial esparsamente serícea, muito cedo glabrescente;
apenas nervação principal proeminente, 5-7 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 2,8-7,6 cm compr; brácteas e
bractéolas presentes na base do pedicelo, persistentes na frutificação; brácteas 1,5-4,0 x 1,0-2,0 mm, largamente ovais a oblongas;
pedúnculo ausente; bractéolas 1,0-2,0 x 0,5-1,0 mm, largamente ovais a oblongas; pedicelos 5,0-7,0 mm compr., esparsamente
seríceos a seríceo. Lobos das sépalas, 1,0-2,0 x 1,0-1,8 mm, oblongos ou ovais, adpressos no ápice, ambas as faces glabra;
glândulas 1,5-2,0 x ca. 1,0 mm. Pétalas róseas a alvas; pétalas laterais cupuliformes, profundamente côncavas, ca. 3,0 x 5,0
mm, unha ca. 2,2 x 0,6 mm; pétala posterior, ereta, patente, reniforme, ligeiramente côncava ca. 2,4 x 3,5 mm, unha ca. 3,0 x 0,9
mm. Estames, conados, semelhantes entre si; filetes 1,6-2,2 mm compr., hirsutos; conectivos 1,3-1,5 mm compr., cilíndrico, não
ultrapassando o ápice das anteras ou  ultrapassando ligeiramente; anteras 1,4-1,6 mm compr., glabras, ápice arredondado. Ovário
globoso ca. 1,2 mm diam., glabro; estiletes subiguais, ca. 3,5 mm compr. Drupa verde com manchas alaranjadas (imatura), 4,0-5,0
mm diam., globosa, glabra (Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Blanchet, 2568, K,  (K000187036), Bahia, Typus
R.M. Harley, 18738, NY, 475537,  (NY00475537), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima triopterifolia A.Juss.

Figura 2: Byrsonima triopterifolia A.Juss.

Figura 3: Byrsonima triopterifolia A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

455

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F19460680.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F19460681.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F19460682.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea; antera(s)
glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto a árvore 0,8-8,0 m alt., caule aéreo. Estípulas, 1,5-4,0 x 2,0-4,0 mm, livres ou parcialmente conadas, triangulares ou
arredondadas, persistentes. Folhas coriáceas; pecíolo ausente ou até 0,2 mm compr.; lâmina 4,5-13,5 × 2,4-7,8 cm, oblonga,
ovada ou obovada, base subcordada à cordada, ápice arredondado, raramente agudo, obtuso ou mucronulado, margem inteira a
levemente ondulada, levemente revoluta; ambas as faces glabras; apenas nervação principal bem marcada, nervuras secundárias,
com 6-8 nervuras. Tirsos, 1 flor por cincínio, 2,8-8,5 cm compr; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo, persistentes
na frutificação; brácteas 0,8-1,5 x ca. 0,5 mm, ovais a estreitamente ovais; pedúnculo ausente; bractéolas 0,8-1,5 x ca. 0,5 mm,
ovais a estreitamente ovais; pedicelos 8,0-18,0 mm compr., glabros a seríceos. Lobos das sépalas, ca. 1,0 x 1,0 mm, oblongos ou
ovais, adpressos ou reflexos no ápice, face adaxial esparsamente serícea e face abaxial glabra; glândulas 1,0-2,0 x 0,5-1,0 mm.
Pétalas brancas ou com unha rósea e limbo alvo; pétalas laterais reniforme, 4,0-4,8 x 5,6-6,0 mm, unha ca. 1,8 x 0,8 mm; pétala
posterior, ereta, patente, reniforme ca. 4,5 x 5,2 mm, unha ca. 4,0 x 1,0 mm. Estames, livres ou conados na base, ligeiramente
desiguais entre si; filetes 2,6-3,0 mm compr., tomentosos; conectivos 1,2-1,5 mm compr., mais ou menos obovoide, a porção que
ultrapassa o ápice das tecas globosa, glabros, ultrapassando o ápice das anteras em 0,5-0,8 mm compr.; anteras ca. 1,6 mm compr,
glabras, ápice arredondado ou emarginado. Ovário ovoide a subglobosos ca. 1,7 mm compr, glabro; estiletes subiguais, ca. 5,0
mm compr. Drupa madura avermelhada, 4,5-6,0 mm diam., globosa, glabra (Elias, 2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 7213, NY, 893842,  (NY00893842), Goiás
Scariot, A.O., 811, SP, 409520,  (SP016258), Tocantins

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss.

Figura 2: Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss.

Figura 3: Byrsonima umbellata Mart. ex A.Juss.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima vacciniifolia A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima arctostaphyloides Nied.
heterotípico Byrsonima lyoniifolia Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s)/serícea(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) branca/rósea;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou arvoreta 0,6-3 m alt., caule aéreo. Estípulas conadas, triangulares, persistentes no pecíolo. Folhas cartáceas; pecíolo
até 0,1 cm compr., raramente 0,2 cm compr.; lâmina 2,0-7,5 x 0,7-2,8 cm, oblanceolada ou elíptica, ápice obtuso ou retuso, base
atenuada, aguda ou obtusa, margem plana; glabra a esparsamente serícea em ambas as faces, nervuras secundárias mais evidentes
em ambas as faces, as terciárias evidentes abaxialmente. Tirsos, 1 flor por cincínio, 2,6-9,8 cm compr., raque esparsamente
serícea, adpresso-tomentosa ou tomentosa; brácteas e bractéolas persistentes na floração e na frutificação às vezes decíduas nessas
fases, basais da inflorescências; brácteas 2-3 mm compr.; pedúnculo séssil; bractéolas ca. 1 mm compr.; pedicelos 4-6 mm compr.,
delgado. Sépalas com glândulas alvas ou róseas. Pétalas com limbo alvo e unhas róseas. Filetes ca. 2,6 mm compr., totalmente
livres, semelhantes entre si, hirsutos na base; conectivos mais ou menos cilíndrico ou cônico, eretos ou geralmente recurvado no
ápice, o conectivo do estame oposto à pétala posterior não ultrapassando as tecas ou ultrapassando-as ligeiramente, o conectivo
dos estames estames ultrapassando-as em 0,6-1,3 mm compr.; anteras glabras, lineares, ápice arredondado. Ovário ca. 1,0 mm
compr., glabro; estiletes ca. 3,5 mmcompr., semelhantes entre si. Drupas vermelhas, 5-9 mm diam., globosas, glabras. (Elias,
2004).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 16701, NY, 475560,  (NY00475560), Bahia
Laure Emperaire, 231, RB, 403858,  (RB00213233), Piauí
W.R. Anderson, 8934, NY, 909397,  (NY00909397), Minas Gerais
A.A.A. Barbosa, 194, SP, 257837 (SP014325), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima vacciniifolia A.Juss.

Figura 2: Byrsonima vacciniifolia A.Juss.

Figura 3: Byrsonima vacciniifolia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Byrsonima vacciniifolia A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima variabilis A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima lancifolia  A.Juss. var.  lancifolia
heterotípico Byrsonima lancifolia A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial velutina(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela/branca;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto 0,5-1 m alt., até pequenas árvores 2,0-3,5 m alt, caule aéreo. Estípulas ca. 3,0 mm compr.,
triangulares. Folhas com pecíolo 0,4-0,6 cm compr.; lâmina 5-11,5 x 2-5 cm, elíptica, ovais, obovais a ovolanceoladas, ápice
agudo, obtuso a arredondado, base aguda, obtusa a arredondada, margem revoluta; face adaxial glabra a esparsamente velutina e
face abaxial densamente velutina, tricomas castanhos a ferrugíneos. Tirsos, 1-2 flores por cincínio, 4,5-15,0 cm compr.; brácteas
5-7,5 x 1,5-2 mm lanceoladas, ápices obtusos; pedúnculo séssil; bractéolas 2,5-4,5 x 1,0-1,5 mm, triangulares; pedicelos 1,0-1,5
mm compr. Sépalas ca. 2,0 x 2,5 mm, ápices arredondados, ambas as faces pilosas. Pétalas laterais amarelas ou alvas e pétala
posterior amarela. Filetes 2,5-3 mm compr., hirsutos na base; conectivos 1-1,5 mm compr., não ultrapassando as anteras ou pouco
ultrapassando, anteras 1,5-2,5 mm compr, glabras, lanceoladas. Ovário 1,5-2 mm compr., glabro; estiletes 3-4 mm compr. Drupas
ca. 6,0 mm diam., globosas, glabras (Mamede, 1981).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 29036, NY, 893876,  (NY00893876), Minas Gerais
P. Campos Porto, 3412, RB, 35139,  (RB00212589), São Paulo
M.A. Moraes, 144, RB, 427202,  (RB00554860), Rio de Janeiro
R.M. Harley, 19547, RB, 197932,  (RB00211973), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima variabilis A.Juss.

Figura 2: Byrsonima variabilis A.Juss.

Figura 3: Byrsonima variabilis A.Juss.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mamede, M.C.H. 1981. O Gênero Byrsonima Rich. ex A. L. Juss (Malpighiaceae) na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil.
Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 245 p.
Mamede, M.C.H. 1987. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Malpighiaceae. Bolm. Bot.  Univ.  S. Paulo, 9: 157 - 198.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima verbascifolia (L.) DC.
Tem como sinônimo
heterotípico Byrsonima subterranea Brade & Markgr.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s)/velutina(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s)
amarela/laranja; antera(s) seríceo(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/velutino(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto até 60 cm alt. ou árvores, caule aéreo. Estípulas 7,0-13,0 mm compr., conadas, estreitamente triangulares, persistentes
no pecíolo. Folhas coriáceas, congestas; pecíolo 0,5-4,0 cm compr.; lâmina 14,5-33,5 (-40) x 4,5-16,0 (-28) cm, oblanceolada
obovada ou espatulada, ápice agudo, acuminado ou obtuso, base atenuada, margem ligeiramente revoluta; face adaxial velutina,
com tricomas simples e face abaxial densamente velutina, tomentosa ou raramente glabra, tricomas sésseis ou subsésseis, os
dois braços 0,8-1,8 mm compr.; nervuras secundárias impressas adaxialmente e proeminentes abaxialmente; 8-12 nervuras
secundárias. Tirsos, 1-2 flores por cincínio, raque (7-) 12,5-41,0 cm compr.; brácteas e bractéolas presentes na base do pedicelo,
ambas persistentes ou decíduas na frutificação; brácteas 9,0-10,0 x 1,5-2,0 mm, estreitamente triangulares ou subuladas;
pedúnculo séssil; bractéolas 3,5-6,5 x 0,6-1,0 mm semelhantes as brácteas; pedicelos 9,0-16,0 mm compr., crassos, eretos ou
reflexo no fruto. Sépalas 4,5-5,0 x 2,0-2,6 mm, ápice agudo, obtusa, adpressas ou reflexas, expandida no fruto, face adaxial glabra
e face abaxial serícea; glândulas 2,0-2,7 x 0,8-1,0 mm. Pétalas amarelas, tornando-se alaranjadas quando velhas, pétalas laterais
cupuliformes, limbo 5,0-7,0 x 6,5-7,0 mm, unha 3,5-4,8 mm compr., pétala posterior, ereta, corrugada, limbo 4,0-4,2 x 5,0-6,0
mm, unha 3,8-4,0 mm compr. Filetes 2,0-3,0 mm compr., conados na base, pilosos na base; conectivos 1,8-2,2 mm compr., ápice
agudo ou arredondado, eretos, ultrapassando as anteras ou não (até 0,3 mm compr.); anteras 2,3-2,9 mm compr, seríceos entre
os lóculos ou lateralmente, oblongas, não aladas. Ovário 1,8-2,5 x 1,4-2,3 mm compr., velutino ou glabro; estiletes 3,1-5,0 mm
compr., semelhantes entre si. Drupas amarelas, 8,0-11,0 mm diam., ovoide ou subglobosas, velutinas ou glabrescentes (Francener,
2016).

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Restinga, Savana Amazônica

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 14152,  (RB00212267), Maranhão
D.A. Lima, 18, RB, 182765,  (RB00212138), Piauí
A.C. Cervi, 4017, NY, 475582,  (NY00475582), Paraná
G. Hatschbach, 25028, NY, 893932,  (NY00893932), Mato Grosso do Sul
H. Makino, s.n., NY, 475578,  (NY00475578), São Paulo
L. Coradin, 668, INPA, 76125,  (INPA0076125), Roraima
Santos, E.R., 1100, 1612,  (HUTO001612), Tocantins
C. Ferney, 3022, RB, 298187, ,  (RB00212521), Sergipe
L.A. Mattos-Silva, 2965, SP, 267547,  (SP016610), Bahia
Miranda, A.M., 2031, SP, 301118 (SP014506), Pernambuco
J. J. Wurdack, B204, NY, 475595,  (NY00475595), Rio Grande do Norte
V.C. Souza, 9928, RB, 567176,  (RB00757334), Minas Gerais
Azevedo, M.L.M., 1161, SP, 327340,  (SP016601), Goiás
Valeriano, A., s.n., SP, 268925 (SP016616), Alagoas
A.Janssen, 528, RB, 244386,  (RB00212261), Amazonas
C. Farney, 2073, RB, 281002,  (RB00215450), Pará
E.P. Heringer, 2914, NY, 818188,  (NY00818188), Distrito Federal
Vinha, P.C., 1422, CEPEC, 57987, Espírito Santo
Jaccoud, S.R., s.n., INPA, 290,  (INPA0000290), Acre
B. Maguire, 56399, NY, 893935,  (NY00893935), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Byrsonima verbascifolia (L.) DC.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Byrsonima verbascifolia (L.) DC.

Figura 3: Byrsonima verbascifolia (L.) DC.

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. Estudos Taxonômicos em Byrsonima sect. Eriolepis Nied. (Malpighiaceae). Tese de Doutorado, Instituto de
Botânica, São Paulo, 184 p.
Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 90 – 91.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima vernicosa Nied.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro. Flor: pedicelo(s) pedunculado(s); pétala(s) branca/rósea;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s)/seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 8-15 m alt., caule aéreo. Estípulas 2,5-5,5 mm compr., conadas, triangulares ou lanceoladas. Folhas com pecíolo 0,9-7,8
cm compr.; lâmina 2–9,1 × 1–4,9 cm cm, elíptica, obovada, ápice agudo, acuminado, retuso, apiculado a arredondado, base
atenuada a cuneada, margem plana a revoluta; face adaxial glabrescente a tomentosa, face abaxial densamente tomentosa a
tomentosa, tricomas ferrugíneos; ca. 10 nervuras secundárias. Tirsos, 1 flor por cincínio, 3,8-11,1 cm compr.; brácteas 1,4–
4 × 0,6–1,4 mm compr., lanceoladas, triangulares a ovadas; pedúnculo 1,5–5,3; bractéolas 1,3-2,3 x 0,8-2 mm, lanceoladas,
triangulares a ovadas; pedicelos 1,6-11 mm compr. Sépalas 3–5,1 × 2–4,2, mm amplamente triangulares a amplamente ovadas,
não acrescentes no fruto, face abaxial densamente tomentosa a tomentosa e face adaxial glabrescente a tomentosa; glândulas
1,1–3,4 × 0,8–2,3 mm. Pétalas alvas, tornando-se alvas quando velhas, pétalas laterais com limbo 5,2–6,5 × 5–6,3 mm, unha ca.
2,4 mm compr., pétala posterior, limbo 3,4–3,9 × 2,7–4,3 mm, unha 2,7–3,5 mm compr. Filetes glabrescente a seríceo na base;
conectivos 1,5–2,4 mm compr., ultrapassando ou não as anteras (ca 0,1 mm compr.); anteras glabras. Ovário glabro; estiletes
3,2-3,5 mm compr. Drupas imaturas verdes, 9,6-12 mm diam. discoides, verrucosas, glabrescente a levemente serícea no ápice.
(Niedenzu, 1938; Alves et al, in press).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 12476, R, 7853,  (R000007853), Rio de Janeiro, Typus
L. Kollmann, 2164, CEPEC, 83955, Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In: Engler A. Das Pflanzenreich. Wilhelm Engelmann. Leipzig v. 141, 742 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Byrsonima viminifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial tomentosa(s). Inflorescência: cincino(s) unifloro/bifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis); pétala(s) amarela;
antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto ou arbusto 0,3 – 2,0 m alt., caule subterrâneo. Estípulas 3,0-6,0 mm compr., triangulares a deltadas. Folhas
cartáceas; pecíolo 0,4 – 1,5 cm compr.; lâmina 6,2-18,6 x 1,1-3,6 cm, oblanceoladas, elíptica, ápice retuso, agudo, acuminado
ou mucronulado, base atenuada, margem inteira; face adaxial glabra ou glabrescente, e face abaxial ferrugínea, ocasionalmente
esbranquiçada em alguns pontos, densamente tomentosa, com tricomas ferrugíneos e as vezes alvos sobre os ferrugíneos, todos
com até 1,0 mm compr. e base curta de até 0,2 mm compr., nervuras bem marcada na face adaxial e na face abaxial marcada
apenas a nervura principal e as nervuras secundárias. Tirsos, 1-2 flores por cincínio, 3,5 – 12,0 cm compr., brácteas e bractéolas na
base do pedicelo; brácteas 3–6 x 0,8-3 mm, estreitamente triangulares; pedúnculo ausente; bractéolas 2–5 x 1-2 mm, estreitamente
triangulares; pedicelos 7,0–12,0 mm compr, torcidos no fruto. Sépalas ca. 5,0 x ca. 3 mm, ápices agudo, reflexas, face adaxial
tomentosa e face abaxial glabra, concrescentes no fruto; glândulas 2,0–2,2 x 1,0–1,5 mm. Pétalas amarelas, pétalas laterais
cupuliformes, deflexas, limbo 4,0–6,0 x 5,0–7,0 mm mm, unha 2,3–4,0 mm compr., pétala posterior, reniforme, corrugada, ca.
5,0 x 6,0-7,0 mm, unha 4,0-5,0 mm compr. Filetes ,8 – 3,0 mm compr., hirsutos na base; conectivos 1,5–2,5 mm compr., não
ultrapassando o tamanho das anteras ou ultrapassando em até 0,5 mm compr.; anteras 1,5–3,0 mm compr, glabras ou tomentosas.
Ovário 1,5-2 mm compr., tomentoso; estiletes 3,5-4,2 mm compr., semelhantes entre si. Drupas amarelas, 6,0 – 8,0 mm diam.,
globosas, tomentosas (?).  

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
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.O. Romão, 2663, RB, 567073,  (RB00757103), Minas Gerais
J. Fontella, 2739, RB, 295197,  (RB00212710), Distrito Federal
W.R. Anderson, 6647, NY, 909276,  (NY00909276), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Byrsonima viminifolia A.Juss.

Figura 2: Byrsonima viminifolia A.Juss.

Figura 3: Byrsonima viminifolia A.Juss.
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Figura 4: Byrsonima viminifolia A.Juss.
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Byrsonima wurdackii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s)/serícea(s). Inflorescência: cincino(s) bifloro(s)/trifloro(s)/plurifloro(s). Flor: pedicelo(s) séssil(eis);
pétala(s) branca/rósea; antera(s) glabro(s). Fruto: pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore 7,0-14,0 m alt., caule aéreo. Estípulas ca. 3,0 mm compr., parcialmente conadas, o par bífido, persistentes no pecíolo.
Folhas coriáceas; pecíolo 1,4-1,8 cm compr.; lâmina 7,3-13,0 x 4,2-7,2 cm, elíptica a oboval, ápice mucronulado, emarginado
ou mucronado, base atenuada, margem plana; ambas as faces esparsamente seríceo-pubérula a subglabra, tricomas  sésseis, os
braços de comprimentos semelhantes, retos; nervuras secundárias evidentes e as terciárias pouco evidentes em ambas as faces,
9-11 nervuras secundárias. Tirsos, 2-4 flores por cincínio, 16-24 cm compr.; brácteas e bractéolas decíduas na floração; brácteas
e bractéolas não vistas; pedicelos 7,0-8,0 mm compr., delgados, espessado no ápice. Lobos do cálice, ca. 1,5 x 1,0 mm, além das
glândulas, ápice arredondado, eretos, ambas as faces seríceas; glândulas vestigiais ou ausentes, quando presentes ca. 1,5 x 0,2
mm. Pétalas róseas ou alvas, pétalas laterais, reniformes, limbo 3,0-4,0 x 4,0-5,0 mm, unha 2,0-2,5 mm compr., pétala posterior,
reniforme, corrugada, limbo ca. 3,0 x 3,5 mm, unha ca .2,0 mm compr. Estames, livres, semelhantes entre si; filetes 1,5-2,0 mm
compr., hirsutos na base; conectivos 1,0-1,8 mm compr., arredondado no ápice, eretos, ultrapassando as anteras em 0,5-0,8 mm
compr.; anteras 1,6-2,7 mm compr, glabras, lineares. Ovário ca. 1,0 mm compr., glabro; estiletes 2,6 mm compr., semelhantes
entre si. Drupas imaturas verdes, 3,0-5,0 mm diam., globosas, glabros (Anderson, 1981; Elias, 2004).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 35611, ,  (RB00212804), Amazonas, Typus
Rodrigues, W.A., 10870, INPA, 157266,  (INPA0157266), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Elias, S.I. 2004. Revisão e Redefinição de Byrsonima Rich. ex Kunth subg. Macrozeugma Nied. (Malpighiaceae). Tese de
doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 371 p.
Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 119 – 121.

473

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

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/21/28/4/00212804.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/21/28/4/00212804-1.dzi
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/INPA0157266


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Callaeum Small
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Callaeum, Callaeum antifebrile, Callaeum psilophyllum.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Callaeum in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8847.

Tem como sinônimo
heterotípico Cabi Ducke

DESCRIÇÃO

Trepadeiras lenhosas ou arbustos escandentes. Estípulas interpeciolares. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; pecíolos
eglandulosos; lâminas inteiras, 2–4–glandulosas na margem próximo a base. Umbelas, axilares, 4–flora; brácteas e bractéolas
eglandulosas. Sépalas lanuginosas a glabras na face adaxial, as laterais 2–glandulosas na base, a anterior eglandulosa. Pétalas
amarelas não mudando de cor na pós-antese, face adaxial glabra, face abaxial serícea. Estames férteis 10; filetes glabros,
conados na base; anteras iguais, pubescentes. Ovários 3, primórdios das alas dorsal e laterais ausentes, seríceos; estiletes iguais,
divergentes, ápice truncado; estigma lateral. Samarídeos esquizocárpicos com alas laterais mais desenvolvidas que a dorsal,
frequentemente esparsamente lanuginosos ou glabros; ala dorsal depresso-obovada; alas laterais flabeliformes; núcleo seminífero
liso.

COMENTÁRIO

Callaeum compreende onze espécies distribuídas em florestas estacionais, raramente ombrófilas na América Latina (Johnson
1986). 

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

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

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, 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. Lâmina foliar com glândulas nas margens, pétala posterior com mácula glandulosa na base do limbo, mericarpos com alas bem
desenvolvidas, região extra-amazônica.. Callaeum psilophyllum
1. Lâmina foliar com glândulas na face abaxial próximo à margem, pétala posterior com fimbrias glandulosas na base do limbo,
mericarpos com alas reduzidas à alulas, região amazônica.. Callaeum antifebrile
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Callaeum antifebrile (Griseb.)
D.M.Johnson
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria antifebrilis Griseb.
heterotípico Cabi paraensis Ducke

DESCRIÇÃO

Caule: nó(s) forma nódulo(s) proeminente(s). Folha: lâmina(s) margem(ns) glandulosa(s) posição face(s) abaxial próxima(s)
margem(ns). Inflorescência: bractéola(s) indumento glabra(s). Flor: pétala(s) posterior(es) fimbria(s) glandulosa(s). Fruto:
mericarpo(s) ala(s) desenvolvimento reduzida(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 Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 819, RB, 50834,  (RB00540723), Pará, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Callaeum antifebrile (Griseb.) D.M.Johnson
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Callaeum psilophyllum (A.Juss.)
D.M.Johnson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea psilophylla A.Juss.
homotípico Mascagnia psilophylla (A.Juss.) Griseb.
heterotípico Hiraea platyptera Griseb.
heterotípico Mascagnia pachyptera Rusby

DESCRIÇÃO

Caule: nó(s) forma sem nódulo(s). Folha: lâmina(s) margem(ns) glandulosa(s) posição margem(ns). Inflorescência:
bractéola(s) indumento pubescente(s). Flor: pétala(s) posterior(es) mácula glandulosa(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s)
desenvolvimento desenvolvida(s).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

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

A.M. Carvalho, 3954, HUEFS, 13105,  (HUEFS0013105), SP, 254137,  (SP016991), Bahia
B.M.T. Walter, 2562, SP, 329212,  (SP017001), Goiás
A.K. Filho, 5015, RB,  (RB01421861), Santa Catarina
R.C. Forzza, 4075, SP, 386904,  (SP016988), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Callaeum psilophyllum (A.Juss.) D.M.Johnson

479

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9401076.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Camarea A.St.-Hil.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Camarea, Camarea affinis, Camarea axillaris, Camarea elongata, Camarea
ericoides, Camarea hirsuta, Camarea humifusa, Camarea linearifolia, Camarea sericea.

COMO CITAR

Sebastiani, R., Mamede, M.C.H. 2020. Camarea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB19435.

Tem como sinônimo
heterotípico Cryptolappa (A.Juss.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Arbustos ou subarbustos, caule subterrâneo do tipo rizoma ou xilopódio. Pecíolo curto ou ausente, um par de glândulas na base
da lâmina foliar. Flores casmógamas com pétalas amarelas, glabras, cálice 8 glanduloso, androceu contendo 4 estames férteis e 2
estaminódios, 3-4 carpelos ligados a um estilete ginobásico. Flor cleistógama com um estame e dois carpelos. Samários com ala
dorsal presente ou ausente, núcleo seminífero liso, espinhoso ou cristado.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Flores cleistógamas presentes.
2. Folhas com indumento aciculado. Samários sem ala dorsal .. C. affinis
2'. Folhas com indumento seríceo, hirsuto ou velutino. Samários com ala dorsal.
3. Pecíolo até 1 mm comprimento. Núcleo recoberto por cristas .. C. ericoides
3'. Pecíolo ausente. Núcleo recoberto por espinhos.
4. Folha com margem pouco revoluta, face adaxial serícea e face abaxial velutina.
Cincinos unifloros solitários. Carpelos pilosos, estigma achatado .. C. elongata
4'. Folha com margem plana, ambas as faces hirsutas. Corimbos sésseis terminais com 3-4 flores.
Carpelos glabros, estigma achatado .. C. hirsuta
1'. Flores cleistógamas ausentes.
5. Cincinos unifloros solitários .. C. axilaris
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5'. Corimbos 1-6 flores.
6. Pecíolo ausente. Núcleo liso.
7. Folha linear-lanceolada, margem revoluta.
Corimbos 4-6 flores, carpelos glabros .. C. linearifolia
7'. Folha elíptico-lanceolada, margem pouco revoluta.
Corimbos 4-flores, carpelos pilosos .. C. sericea
6'. Pecíolo até 1 mm. Núcleo espinhoso .. C. humifusa

BIBLIOGRAFIA

Mamede, M.C.H. 1990. Hoehnea 17(1): 1-34.
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Camarea affinis A.St.-Hil.
Tem como sinônimo
homotípico Cryptolappa affinis (A.St.-Hil.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: subterrâneo(s) xilopódio. Folha: ápice(s) agudo(s); base obtusa(s)/arredondada(s); disposição oposta(s); formato
oval(ais)/elíptica(s)/lanceada(s); indumento acicular; margem(ns) ereta(s); pecíolo(s) ausente(s). Inflorescência: tipo
racemosa(s). Flor: carpelo(s) glabro(s); carpelo(s) 3; estigma(s) capitado(s); sépala(s) pilosa(s). Fruto: ala(s) ausente(s); núcleo
seminífero  espinhoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas sésseis, oposto-cruzadas, ovais, elítpicas ou lanceoladas, ápice agudo, base obtusa  a arredondada, margem plana ou ereta,
ambas as faces esparsamente pilosas, tricomas aciculares. Racemos multifloros. Flor casmógama com sépalas abaxialmente
serícia e adaxialmente glabras, 3 carpelos glabros, estigma capitado. Flor cleistógama presente. Frutos com ala dorsal ausente e
núcleo espinescente.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Werneck, M.S., 85, SP, 301294,  (SP017035), Minas Gerais
Faria, J.G., 197, SP, 378594,  (SP017125), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Camarea affinis A.St.-Hil.

Figura 2: Camarea affinis A.St.-Hil.

Figura 3: Camarea affinis A.St.-Hil.

BIBLIOGRAFIA

Hist. Pl. Remarq. Bresil 157. (1825).
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Camarea axillaris A.St.-Hil.
Tem como sinônimo
homotípico Cryptolappa axillaris (A.St.-Hil.) Kuntze
heterotípico Camarea triphylla Mart. ex A.Juss.
heterotípico Cryptolappa triphylla (A.Juss.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: subterrâneo(s) rizoma(s). Folha: ápice(s) agudo(s)/recurvada(s); base arredondada(s); disposição verticilada(s); formato
lanceada(s)/acicular/linear(es); indumento serícea(s); margem(ns) revoluta(s); pecíolo(s) ausente(s). Inflorescência: tipo
cincino(s). Flor: carpelo(s) piloso(s); carpelo(s) 4; estigma(s) capitado(s); sépala(s) pilosa(s). Fruto: ala(s) presente(s); núcleo
seminífero  espinhoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas verticiladas, folhas apicais diferentes das folhas basais, aciculadas ou linear lanceoladas,  ápice recurvo ou agudo, base
arredondada, margem revoluta, densamente serícea em ambas as faces. Cincinos unifloros axilares solitários. Flores casmógamas
com sépalas pilosas abaxialmente e glabras adaxialmente, 4 carpelos pilosos, estigma capitado. Flor cleistógama ausente. Frutos
com ala dorsal pouco desenvolvida, núcleo espinhoso.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

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

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 50167, SP, 315134,  (SP017089), Bahia
V.C. Souza, 22224, SP, 384151,  (SP017118), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Camarea axillaris A.St.-Hil.

Figura 2: Camarea axillaris A.St.-Hil.

Figura 3: Camarea axillaris A.St.-Hil.

BIBLIOGRAFIA

Bull. Sci. Soc. Philom. Paris (1823) 133.
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Camarea elongata Mamede
DESCRIÇÃO

Caule: subterrâneo(s) rizoma(s). Folha: ápice(s) agudo(s); base obtusa(s)/arredondada(s); disposição verticilada(s); formato
oval(ais); indumento serícea(s)/velutina(s); margem(ns) revoluta(s); pecíolo(s) ausente(s). Inflorescência: tipo cincino(s). Flor:
carpelo(s) piloso(s); carpelo(s) 3; estigma(s) achatada(s); sépala(s) pilosa(s). Fruto: ala(s) presente(s); núcleo seminífero 
espinhoso(s).

COMENTÁRIO

Folhas verticiladas, sésseis, ovais, ápice agudo, base obtusa a arredondada, margem pouco revoluta, face adaxial serícea,
face abaxial velutina. Cincinos unifloros axilares solitários. Flores casmógamas com sépalas pilosas abaxialmente e glabras
adaxialmente, 3 carpelos pilosos, estigma achatado. Flor cleistógama ausente. Frutos com ala dorsal inteira, dividindo-se na base,
núcleo espinhoso.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 5244, RB, 190972,  (RB00212884), SP, 253624,  (SP017092), Bahia, Typus
R.M. Harley, 19361, RB, 197911,  (RB00540725), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Camarea elongata Mamede

Figura 2: Camarea elongata Mamede

Figura 3: Camarea elongata Mamede
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Camarea elongata Mamede

Figura 5: Camarea elongata Mamede

BIBLIOGRAFIA

Bol. Bot. Univ. São Paulo 12: 1(-3), figs. 1-12 (1990).
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Camarea ericoides A.St.-Hil.
Tem como sinônimo
homotípico Cryptolappa ericoides (A.St.-Hil.) Kuntze
heterotípico Cryptolappa linearis Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: subterrâneo(s) xilopódio. Folha: ápice(s) agudo(s); base obtusa(s); disposição verticilada(s); formato lanceada(s)/
acicular/linear(es); indumento serícea(s); margem(ns) revoluta(s); pecíolo(s) presente(s). Inflorescência: tipo racemosa(s)/
corimbo/panícula(s). Flor: carpelo(s) glabro(s); carpelo(s) 3; estigma(s) capitado(s); sépala(s) glabra(s). Fruto: ala(s)
presente(s); núcleo seminífero  cristado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas verticiladas, aciculadas, raro linear a lanceoladas, pecíolo até 1 mm de comprimento, ápice agudo, base obtusa, margem
revoluta, face adaxial glabra, face abaxial densamente serícea. Racemos ou panículas de corimbos ou corimbos solitários.
Flores casmógamas com sépalas glabras, 3 carpelos glabros, estigma capitado. Flor cleistógama presente. Frutos com ala dorsal
desenvolvida e núcleo recoberto lateralmente por cristas.

Forma de Vida
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
Norte (Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Souza Silva, S., 490, SP, 409405,  (SP017133), Goiás
Santos, A.A., 1635, SP, 409277,  (SP017135), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Camarea ericoides A.St.-Hil.

Figura 2: Camarea ericoides A.St.-Hil.

Figura 3: Camarea ericoides A.St.-Hil.

BIBLIOGRAFIA

Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 133 (1823).
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Camarea hirsuta A.St.-Hil.
Tem como sinônimo
homotípico Cryptolappa hirsuta (A.St.-Hil.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: subterrâneo(s) xilopódio. Folha: ápice(s) obtusa(s); base obtusa(s)/arredondada(s); disposição oposta(s); formato
oval(ais)/lanceada(s)/oblonga(s); indumento hirsuta(s); margem(ns) ereta(s); pecíolo(s) ausente(s). Inflorescência: tipo
corimbo. Flor: carpelo(s) glabro(s); carpelo(s) 3; estigma(s) capitado(s); sépala(s) pilosa(s). Fruto: ala(s) presente(s); núcleo
seminífero  espinhoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas oposto-cruzadas, sésseis, oval a lanceolado-oblongas, ápice obtuso, margem plana ou ereta, base obtusa a arredondada,
ambas as faces hirsutas. Corimbos sésseis terminais com 3-4 flores. Flores casmógamas com sépalas abaxialmente pilosas e
adaxialmente glabras, 3 carpelos glabros, estigma capitado. Flor cleistógama presente. Fruto com ala dorsal inteira apenas no
ápice, núcleo espinhoso.

Forma de Vida
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, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Aparecida da Silva, 5101, SP, 361229,  (SP017187), Goiás
J.N. Nakajima, 670, SP, 286150,  (SP017188), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Camarea hirsuta A.St.-Hil.

Figura 2: Camarea hirsuta A.St.-Hil.

Figura 3: Camarea hirsuta A.St.-Hil.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Camarea hirsuta A.St.-Hil.

BIBLIOGRAFIA

Bull. Sci. Soc. Philom. Paris (1823) 133.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Camarea humifusa W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: subterrâneo(s) xilopódio. Folha: ápice(s) agudo(s); base arredondada(s)/cuneada(s); disposição oposta(s); formato
oval(ais)/lanceada(s)/linear(es); indumento serícea(s); margem(ns) revoluta(s); pecíolo(s) presente(s). Inflorescência: tipo
corimbo. Flor: carpelo(s) glabro(s); carpelo(s) 3; estigma(s) capitado(s); sépala(s) pilosa(s). Fruto: ala(s) presente(s); núcleo
seminífero  espinhoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas opostas, lineares, lanceoladas ou ovais, base cuneada a redonda, ápice agudo, face abaxial densamente serícea, face adaxial
esparsamente serícea, margem pouco revoluta, pecíolo até 1 mm de comprimento. Corimbos terminais com até 4 flores. Flores
casmógamas com sépalas abaxialmente pilosas e adaxialmente glabras, 3 carpelos glabros, estigma capitado. Flor cleistógama
ausente. Fruto com ala dorsal denteada, núcleo espinhoso.

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 (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Oliveira, F.C.A., 218, SP, 276795,  (SP017194), Goiás
W.R. Anderson, 11465, NY, 55622,  (NY00055622), Goiás, Typus

BIBLIOGRAFIA

Contr. Univ. Michigan Herb. 19: 364, fig. 2 (1993).
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Camarea linearifolia A.St.-Hil.
DESCRIÇÃO

Caule: subterrâneo(s) xilopódio. Folha: ápice(s) obtusa(s); base obtusa(s)/arredondada(s); disposição verticilada(s); formato
lanceada(s)/linear(es); indumento serícea(s); margem(ns) revoluta(s); pecíolo(s) ausente(s). Inflorescência: tipo corimbo. Flor:
carpelo(s) glabro(s); carpelo(s) 3; estigma(s) capitado(s); sépala(s) pilosa(s). Fruto: ala(s) presente(s); núcleo seminífero 
liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas verticiladas, sésseis, linear-lanceoladas, ápice obtuso, margem revoluta, base obtusa a arredondada, face adaxial
esparsamente serícea, face abaxial serícea. Corimbos 4-6 flores. Flores casmógamas com sépalas pilosas abaxialmente e glabras
adaxialmente, 3 carpelos glabros, estigma capitado. Flor cleistógama ausente. Frutos com ala dorsal desenvolvida, núcleo liso.

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
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.N. Nakajima, 470, SP, 286472,  (SP017196), Minas Gerais
R. Romero, 888, SP, 286128,  (SP017195), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Bull. Sci. Soc. Philom. Paris (1823) 133.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Camarea sericea A.St.-Hil.
Tem como sinônimo
homotípico Cryptolappa sericea (A.St.-Hil.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: subterrâneo(s) xilopódio. Folha: ápice(s) agudo(s); base aguda(s); disposição oposta(s); formato elíptica(s)/lanceada(s);
indumento serícea(s); margem(ns) revoluta(s); pecíolo(s) ausente(s). Inflorescência: tipo corimbo. Flor: carpelo(s) piloso(s);
carpelo(s) 3; estigma(s) capitado(s); sépala(s) pilosa(s). Fruto: ala(s) presente(s); núcleo seminífero  liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas oposto-cruzadas, sésseis, elíptico-lanceoladas, ápice agudo, base aguda, margem pouco revoluta, ambas as faces seríceas.
Corimbo 4-flores. Flores casmógas com sépalas abaxialmente pilosas, adaxialmente glabras, 3 carpelos pilosos, estigma capitado.
Flor cleistógama ausente. Fruto com ala dorsal desenvolvida, núcleo liso.

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
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fonseca, M.L., 1300, SP, 311870,  (SP017204), Goiás
Motta, L.B., 39, SP, 441848,  (SP020567), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Camarea sericea A.St.-Hil.

Figura 2: Camarea sericea A.St.-Hil.

Figura 3: Camarea sericea A.St.-Hil.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Camarea sericea A.St.-Hil.

BIBLIOGRAFIA

Bull. Sci. Soc. Philom. Paris (1823) 133.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Carolus W.R.Anderson
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Carolus, Carolus chasei, Carolus chlorocarpus, Carolus renidens, Carolus
sinemariensis.

COMO CITAR

Oliveira, Y.R., Almeida, R.F. 2020. Carolus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8849.

DESCRIÇÃO

Lianas, ramos jovens geralmente seríceos e glabrescentes com a maturidade; estípulas  triangulares,interpeciolares. Folhas
decussadas, geralmente discolores; pecíolo glandular ou eglandular; lâmina foliar arredondada, elíptica, lanceolada ou ovada;
base atenuada, aguda ou arredondada; margem frequentemente revoluta, levemente ondulada e com glândulas na face abaxial;
ápice agudo ou acuminado. Inflorescência em pseudoracemos, umbelas ou panículas de pseudoracemos ou corimbos; brácteas
eglandulares; pedúnculos frequentemente menores que os entrenós entre os pares de flores; bractéolas inseridas no ápice do
pedúnculo, eglandulares. Flores bissexuais, zigomórficas; pedicelo seríceo; sépalas deixando as pétalas expostas durante o
crescimento do botão, 4 sépalas laterais biglandulares e sépala anterior eglandular ou todas eglandulares; elaióforos verdes;
pétalas amarelas abaxialmente seríceas na unha e na porção central do limbo, fimbriadas, eglandulares, pétala posterior
geralmente sub-ereta. 10 estames férteis, filamentos conatos na base. Gineceu com carpelos conatos, seríceo, estiletes cilíndricos
e estreitos no ápice, geralmente com um curto apículo no dorso e estigmas laterais e crateriformes voltados para o centro da flor.
Fruto seco, dividindo-se em 3 samarídeos, seríceo a tomentoso em ambas as faces; tórus piramidal; aréola elíptica ou linear, asa
dorsal ausente ou com até 0.5 mm de altura, erosada a grosseiramente dentada, 2 asas laterais, geralmente flabeliformes, seríceas
em ambas as faces, margem erosada a grosseiramente dentada, estiletes presentes.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

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

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

1. Lâmina foliar longo acuminada no ápice, com face abaxial glabrescente na maturidade...2
1. Lâmina foliar aguda no ápice, com face abaxial serícea na maturidade...3
2. Folhas estreito-elípticas, flores dispostas em pseudoracemos axilares, Floresta Atlântica.. Carolus chlorocarpus
2. Folhas ovadas, flores dispostas em corimbos encerrados em umbelas ou pseudoracemos, Amazonia.. Carolus sinemariensis
3. Folhas 9-18 cm compr., face adaxial lustrosa, pecíolos 8-10 mm compr., mericarpos com ala dorsal, Floresta Atlântica.. Carolus
renidens
3. Folhas 2-7 cm compr., face adaxial fosca, pecíolos ca. 4 mm compr.,mericarpos sem ala dorsal, Caatinga.. Carolus chasei

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 2006.  Eight segregates from the neotropical genus Mascagnia (Malpighiaceae). Novon 16: 168-204.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Carolus chasei (W.R.Anderson)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Mascagnia chasei W.R.Anderson

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) ápice(s) forma aguda(s); lâmina(s) comprimento 2 à 5 cm; lâmina(s) face(s) adaxial cor fosca(s); lâmina(s)
forma elíptica(s); lâmina(s) margem(ns) forma plana(s); pecíolo(s) comprimento até 4 mm. Inflorescência: bráctea(s) do
cincino(s) comprimento até 3 mm; bráctea(s) do cincino(s) forma ápice(s) agudo(s); tirso(s) com flor(es) não agrupada(s) em
umbela(s) no ápice(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s) dorsal(ais) presença ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Liana, ramos jovens seríceos e glabrescentes com a maturidade; estípulas 0.1-0.5 x 0.1-0.4 mm, triangulares, interpeciolares.
Folhas decussadas, discolores; pecíolo 1.3-5.6 mm compr., canaliculado, eglandular, seríceo, ocasionalmente glabrescente;
lâmina foliar 2.1-7.2 x 0.7-3.1 cm, plana, elíptica, base aguda a levemente cuneada, margem levemente ondulada, ápice agudo,
acuminado, eglandular ou frequentemente com 1-5 glândulas na margem abaxial, face adaxial serícea nas folhas jovens, tornando-
se rapidamente glabrescente, face abaxial serícea. Pseudoracemo axilar, ereto, 4-12 flores decussadas; raque 1.5-3.2 cm compr.,
serícea; brácteas 0.6-3.7 x 0.3-1.0 mm, lanceolada, cimbiforme, eglandular, margem inteira, ápice agudo a levemente acuminado,
face adaxial glabra, face abaxial serícea; pedúnculo 0.7-3.4 mm compr., cilíndrico, seríceo, frequentemente menor que os
entrenós entre os pares de flores; bractéolas 0.4-1.8 x 0.2-0.6 mm, inseridas no ápice do pedúnculo abaixo da articulação, ovada,
cimbiforme, face abaxial glabra, face adaxial serícea. Flores 0.7-1.1 cm diam. em antese, botão floral 1.0-2.3 mm diam; pedicelo
1.7-4.5 mm compr., cilíndrico, seríceo; sépalas 1.4-2.5 x 0.9-1.8 mm, face adaxial glabra, face abaxial serícea no centro e glabra
próximo da margem, 4 sépalas laterais biglandulares e a sépala anterior eglandular ou todas eglandulares; elaióforos verdes
0.8-1.6 x 0.3-1.2 mm, oblongos; pétalas amarelas, expostas no botão floral, eglandulares, face adaxial glabra, face abaxial serícea
no centro do limbo e na unha e glabra na margem; pétala látero-anterior 3.7-7.5 mm compr., levemente reflexa; pétala látero-
posterior 3.6-5.7 mm compr., levemente reflexa; pétala posterior 2.9-5.5 mm compr., sub-ereta. 10 estames semelhantes entre
si, filamentos 1.4-2.6 x 0.1-0.4 mm compr., conatos, esparsamente seríceo na face dorsal, conectivo 0.2-0.5 x 0.2-0.6 mm,
eglandular. Ovário 0.9-1.2 x 1.1-1.2 mm, arredondado, seríceo, 3 estiletes 1.3-2.1 mm compr., cilíndricos, eretos, ocasionalmente
com 2 estiletes anteriores levemente arqueados, ápice dorsalmente curto apiculado e mais estreito que a base, base serícea,
glabro no ápice, estigmas laterais crateriformes voltados para o centro da flor. Samarídeo amarelo claro a esverdeado, núcleo
seminífero 3.0-5.3 x 1.1-4.9 mm, seríceo ou ocasionalmente tomentoso; aréola 1.4-4.7 x 0.6-4.3 mm, ovada a linear; ala dorsal
ausente, nervura dorsal frequentemente evidente; 2 alas laterais 0.4-2.1 x 0.3-1.5 cm, cartáceas, flabeliformes, margem erosada a
grosseiramente dentada, seríceo; nervuras transversais evidentes ramificando-se próximo da margem, estiletes presentes.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
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Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.S. dos Santos, 3480, SPF, 184548,  (SPF00184548), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Carolus chasei (W.R.Anderson) W.R.Anderson

Figura 2: Carolus chasei (W.R.Anderson) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Carolus chasei (W.R.Anderson) W.R.Anderson

Figura 4: Carolus chasei (W.R.Anderson) W.R.Anderson

Figura 5: Carolus chasei (W.R.Anderson) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Carolus chlorocarpus (A.Juss.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea chlorocarpa A.Juss.
homotípico Mascagnia chlorocarpa (A.Juss.) Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) ápice(s) forma longo(s) acuminado(s); lâmina(s) comprimento 6 à 12 cm; lâmina(s) face(s) adaxial cor
fosca(s); lâmina(s) forma estreito(s) elíptica(s); lâmina(s) margem(ns) forma revoluta(s); pecíolo(s) comprimento até 4 mm.
Inflorescência: bráctea(s) do cincino(s) comprimento até 2 mm; bráctea(s) do cincino(s) forma ápice(s) agudo(s); tirso(s)
com flor(es) agrupada(s) em umbela(s) no. Fruto: mericarpo(s) ala(s) dorsal(ais) presença ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Liana, ramos jovens seríceos e glabrescentes com a idade; estípulas 0.2-0.5 x 0.1-0.3 mm, triangulares, interpeciolares. Folhas
decussadas, discolores; pecíolo 3.3-8.2 mm compr., canaliculado, eglandular, raro com 1-2 glândulas na porção central, seríceo ou
com tricomas esparsos; lâmina foliar 5.0-12.1 x 1.3-3.8 cm, plana a levemente conduplicada, ovada a lanceolada, base atenuada,
margem levemente ondulada, ápice acuminado, eglandular ou frequentemente com 2-12 glândulas na margem abaxial,ambas
as faces seríceas nas folhas jovens tornando-se rapidamente glabrescentes. Pseudoracemo axilar, 6-20 flores decussadas; raque
1.1-7.0 cm compr., serícea; brácteas 1.3-4.3 x 0.5-0.8 mm, lanceolada a ovada, cimbiforme, eglandular, face adaxial glabra,
face abaxial serícea; pedúnculo 0.8-2.9 mm compr., cilíndrico, seríceo, frequentemente menor que os entrenós entre os pares
de flores; bractéolas 0.4-1.1 x 0.3-0.6 mm, inseridas no ápice do pedúnculo abaixo da articulação, ovada, cimbiforme, ápice
agudo a arredondado, eglandular, face abaxial glabra, face adaxial serícea. Flores 0.8-1.1 cm diam. em antese, botão floral
2.3-3.8 mm diam.; pedicelo 1.4-6.5 mm compr., cilíndrico, seríceo; sépalas 1.2-2.4 x 0.8-1.6 mm, face adaxial glabra, face
abaxial serícea no centro e glabra próximo da margem, 4 sépalas laterais biglandulares e a sépala anterior eglandular ou todas
eglandulares; elaióforos verdes 0.4-0.6 x 0.3-0.5 mm; pétalas amarelas, expostas no botão floral, eglandulares, face adaxial glabra,
face abaxial serícea no centro do limbo e na unha e glabra na margem; pétala látero-anterior 4.3-6.5 mm compr., levemente
reflexa; pétala látero-posterior 3.5-5.1 mm compr., levemente reflexa; pétala posterior 2.9-4.5 mm compr., sub-ereta. 10 estames
semelhantes entre si, filamentos 1.1-2.3 x 0.1-0.4 mm, conatos, esparsamente seríceo na face dorsal, conectivo 0.1-0.5 x 0.1-0.5
mm, eglandular, glabro. Ovário 1.1-1.2 x 1.0-1.4 mm, arredondado, seríceo; 3 estiletes 1.6-2.2 mm compr., cilíndricos, eretos,
apice dorsalmente apiculado, estigmas laterais crateriformes voltados para o centro da flor. Samarídeo amarelo claro a esverdeado,
núcleo seminífero 3.1-5.5 x 1.7-5.0 mm, seríceo ou ocasionalmente tomentoso; aréola 2.5-4.6 x 1.0-3.3 mm, ovada a linear; ala
dorsal ausente, nervura dorsal frequentemente evidente; 2 alas laterais 0.7-2.4 x 0.5-2.0 cm, cartáceas, flabeliformes, margem
erosada a grosseiramente dentada; nervuras transversais evidentes ramificando-se próximo da margem, estiletes presentes.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

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

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Meireles, L.D., s.n., SP, 348427,  (SP017233), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Carolus chlorocarpus (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 2: Carolus chlorocarpus (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Carolus chlorocarpus (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 4: Carolus chlorocarpus (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Carolus renidens (A.Juss.) W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea renidens A.Juss.
homotípico Mascagnia renidens (A.Juss.) W.R.Anderson
heterotípico Banisteria riedeliana Regel
heterotípico Hiraea cinerea Bunbury
heterotípico Hiraea heteropetala A.Juss.
heterotípico Mascagnia metallicolor Nied.
heterotípico Mascagnia riedeliana (Regel) W.R.Anderson

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) ápice(s) forma aguda(s); lâmina(s) comprimento 6 à 12 cm; lâmina(s) face(s) adaxial cor lustrosa(s);
lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) margem(ns) forma plana(s); pecíolo(s) comprimento 8 à 10 mm. Inflorescência:
bráctea(s) do cincino(s) comprimento até 2 mm; bráctea(s) do cincino(s) forma ápice(s) agudo(s); tirso(s) com flor(es) não
agrupada(s) em umbela(s) no ápice(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s) dorsal(ais) presença presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Liana, ramos jovens seríceos e glabrescentes com a maturidade; estípulas 0.3-0.6 x 0.3-0.5 mm, triangulares, interpeciolares.
Folhas decussadas, discolores; pecíolo 5.9-14.3 mm compr., canaliculado, eglandular, raro com 1-2 glândulas no ápice do
pecíolo, seríceo; lâmina foliar 9.1-18.1 x 4.5-8.3 cm, elíptica a ovada, base aguda, margem levemente ondulada, ápice agudo a
acuminado, eglandular ou com 2-10 glândulas na margem abaxial, face adaxial serícea nas folhas jovens, tornando-se rapidamente
glabrescente, face abaxial serícea. Panícula axilar ou terminal de pseudoracemos eretos com até 20 flores; raque 6.0-12.0 cm,
serícea; brácteas 0.5-1.0 x 0.4-0.6 mm, lanceolada, cimbiforme, eglandular, face adaxial glabra, face abaxial serícea; pedúnculo
0.6-1.0 mm compr., cilíndrico, seríceo, frequentemente menor que o entrenó entre os pares de flores; bractéolas 0.3-0.7 x
0.3-0.5 mm, inseridas no ápice do pedúnculo abaixo da articulação, ovada, cimbiforme,eglandular, face abaxial glabra, face
adaxial serícea. Flores 0.8-1.0 cm diam. em antese, botão floral 2.0-3.6 mm diam.; pedicelo 3.5-6.0 mm compr., cilíndrico,
seríceo; sépalas 2.0-3.1 x 1.3-1.9 mm, ovada a arredondada, margem inteira, ápice agudo a arredondado, face adaxial glabra,
face abaxial serícea no centro e glabra próximo da margem, 4 sépalas laterais biglandulares e a sépala anterior eglandular ou
todas eglandulares; elaióforos 1.0-1.6 x 0.6-1.0 mm; pétalas amarelas, expostas no botão floral, eglandulares, face adaxial glabra,
face abaxial serícea no centro do limbo e na unha e glabra na margem; pétala látero-anterior 3.5-3.8 mm compr., levemente
reflexa; pétala látero-posterior 2.7-3.0 mm compr., levemente reflexa; pétala posterior 2.2-2.5 mm compr., sub-ereta. 10 estames
semelhantes entre si, filamentos 0.8-1.0 x 0.1-0.3 mm, conatos, esparsamente seríceo na face dorsal, conectivo 0.2-0.4 x 0.2-0.4
mm, eglandular, glabro ou com alguns tricomas. Ovário 2.1-2.5 x 0.9-1.5 mm, arredondado, seríceo; 3 estiletes 1.0-1.3 mm
compr., cilíndricos, eretos, ápice dorsalmente curto apiculado e mais estreito que a base, base serícea, glabro no ápice, estigmas
laterais crateriformes voltados para o centro da flor. Samarídeo castanho, núcleo seminífero 5.9-13.0 x 3.0-6.3 mm, tomentoso;
aréola 5.4-12.0 x 0.8-2.6 mm, ovada a linear; 3-5 alas dorsais 0.2-0.7 cm de compr.; 2 alas laterais 0.5-2.0 x 0.8-1.8 cm, cartáceas,
flabeliformes, margem erosada a grosseiramente dentada, seríceo; nervuras transversais não evidentes, estiletes presentes.

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

MATERIAL TESTEMUNHO

M.C.H. Mamede, 255, SP, 238314,  (SP017256), São Paulo
I. Cordeiro, 1995, SP, 345400,  (SP017255), São Paulo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Carolus sinemariensis (Aubl.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria sinemariensis Aubl.
homotípico Mascagnia sinemariensis (Aubl.) Griseb.
heterotípico Banisteria volubilis (Sims) Endl.
heterotípico Hiraea schizoptera Turcz.
heterotípico Hiraea simsiana A.Juss.
heterotípico Mascagnia hondensis C.V.Morton
heterotípico Mascagnia schizoptera (Turcz.) Cuatrec.
heterotípico Mascagnia simsiana Griseb.
heterotípico Mascagnia volubilis (Sims) Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) ápice(s) forma longo(s) acuminado(s); lâmina(s) comprimento 6 à 12 cm; lâmina(s) face(s) adaxial
cor fosca(s); lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) margem(ns) forma revoluta(s); pecíolo(s) comprimento 8 à 10 mm.
Inflorescência: bráctea(s) do cincino(s) comprimento até 4 mm; bráctea(s) do cincino(s) forma ápice(s) arredondado(s);
tirso(s) com flor(es) agrupada(s) em umbela(s) no. Fruto: mericarpo(s) ala(s) dorsal(ais) presença presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Liana, ramos jovens esparsamente seríceos e glabrescentes com a maturidade; estípulas 0.4-0.7 x 0.3-0.7 mm, triangulares,
interpeciolares. Folhas decussadas, discolores; pecíolo 5.3-14.0 mm compr., canaliculado, eglandular ou com 1-6 glândulas,
esparsamente seríceo a glabrescente; lâmina foliar 9.0-13.0 x 4.8-7.5 cm, plana, ovada, base aguda a cuneada, margem inteira,
levemente revoluta, levemente ondulada, ápice acuminado, muitas glândulas distribuídas por toda a margem abaxial da base até
próximo do ápice, ambas as faces seríceas nas folhas jovens tornando-se rapidamente glabrescentes. Panículas axilares com flores
dispostas em corimbos, umbelas ou pseudoracemos, 4-12 flores; raque 3.0-3.5 cm compr., seríceo; brácteas 1.3-2.2 x 1.1-1.7 mm,
lanceolada a ovada, cimbiforme, eglandular, face adaxial glabra, face abaxial serícea; pedúnculo geralmente ausente ou com até
1.0 mm compr.; bractéolas 0.8-1.3 x 0.5-0.9 mm, ovada, cimbiforme, ápice agudo a arredondado, eglandular, face abaxial glabra,
face adaxial serícea. Flores 1.6-2.0 cm diam. em antese, botão floral 3.9-5.2 mm diam; pedicelo 8.2-16.0 mm compr., cilíndrico,
seríceo; sépalas 3.2-4.3 x 2.0-2.5 mm, face adaxial glabra, face abaxial serícea no centro e glabro próximo da margem, 4 sépalas
laterais biglandulares e a sépala anterior eglandular; elaióforos verdes 2.1-2.9 x 1.0-1.4 mm, obovais; pétalas amarelas, expostas
no botão floral, eglandulares, face adaxial glabra, face abaxial serícea no centro do limbo e na unha e glabra na margem; pétala
látero-anterior 9.5-11.3 mm compr., levemente reflexa; pétala látero-posterior 6.6-8.0 mm compr., levemente reflexa; pétala
posterior 6.4-7.2 mm compr., sub-ereta. 10 estames semelhantes entre si, filamentos 2.0-2.8 x 0.2-0.5 mm, conatos , esparsamente
seríceo na face dorsal, conectivo 0.5-0.8 x 0.1-0.4 mm, eglandular, glabro ou com poucos tricomas. Ovário 1.2-1.9 x 1.4-2.0 mm,
arredondado, seríceo, 3 estiletes 2.1-2.5 mm compr., cilíndricos, eretos, ápice dorsalmente arredondado, base serícea, glabro no
ápice, estigmas laterais crateriformes voltados para o centro da flor. Samarídeo castanho, núcleo seminífero 6.0-12.0 x 5.3-9.0
mm, seríceo; aréola 4.5-5.0 x 3.0-4.0 mm, ovada; ala dorsal presente assumindo formato de crista com até 2.0 mm alt.; 2 alas
laterais 0.5-1.3 x 0.7-1.5 cm, coriáceas, recurvadas, margem erosada, seríceas, estiletes presentes.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Amazônia

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

E.P. Killip, 30643, NY,  (NY01856502), US,  (US01869901), Pará
R. LemosFróes, 20428, NY,  (NY01856503), Pará
B. V. Rabelo, 1820, NY,  (NY02361188), Amapá
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Christianella W.R.Anderson
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Christianella, Christianella glandulifera, Christianella multiglandulosa,
Christianella paludicola, Christianella surinamensis.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Christianella in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB23500.

DESCRIÇÃO

Trepadeiras; lâminas foliares glandulosas, pecíolo 2-6-glanduloso; tirsos curtos a longos, terminais, brácteas, bractéolas e sépalas
glandulosas na margem; sépalas com elaióforos sésseis; pétalas denteadas; estiletes retos, ápice truncado; mericarpos com alas
laterais fusionadas em uma ala orbicular, margens denteadas; ala dorsal reduzida.

COMENTÁRIO

No Brasil, Christianella é representado por 4 espécies ocorrendo majoritariamente na região amazônica.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas tomentosas, lâminas ovadas a elípticas, ápice foliar curto mucronado, tirsos até 5 cm compr. .. 2
1. Folhas seríceas a glabras, lâminas largo elípticas, ápice foliar longo mucronado, tirsos até 20 cm compr. .. 3
2. Folhas acinzentadas, lâminas elípticas, bractéolas com glândulas até 0.2 mm, Amazônia .. Christianella surinamensis
2. Folhas acastanhadas, lâminas ovadas a largo elípticas, bractéolas com glândulas até 0.4 mm, Cerrado .. Christianella
multiglandulosa
3. Lâminas com nervuras terciárias escalariformes, brácteas e bractéolas 3-7 mm compr., glândulas longo pedunculadas ..
Christianella glandulifera
3. Lâminas com nervuras terciárias reticuladas, brácteas e bractéolas 2-3 mm compr., glândulas sésseis a subsésseis .. Christianella
paludicola
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Christianella glandulifera (Cuatrec.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Mascagnia glandulifera (A.Juss.) Cuatrec.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) cor castanha; lâmina(s) forma largamente elíptica(s); lâmina(s) forma ápice(s) longamente mucronado(s);
lâmina(s) indumento serícea(s) à glabra(s); lâmina(s) nervura(s) terciária(s) forma escalariforme(s). Inflorescência:
bráctea(s) e bractéola(s) comprimento 3 à 7 mm; bractéola(s) com glândula(s) comprimento 0.4 mm; bractéola(s) com
glândula(s) tamanho longamente pedunculada(s); tirso(s) comprimento até 20 compr. (cm).

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

B. Maguire, 60426, NY,  (NY02361245), Amazonas
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Christianella multiglandulosa (Nied.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Mascagnia multiglandulosa Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) cor castanha; lâmina(s) forma ovada(s)/largamente elíptica(s); lâmina(s) forma ápice(s) curtamente
mucronado(s); lâmina(s) indumento tomentosa(s); lâmina(s) nervura(s) terciária(s) forma escalariforme(s). Inflorescência:
bráctea(s) e bractéola(s) comprimento 3 à 7 mm; bractéola(s) com glândula(s) comprimento 0.4 mm; bractéola(s) com
glândula(s) tamanho longamente pedunculada(s); tirso(s) comprimento até 5 compr. (cm).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Pott, 11355, SP, 378734,  (SP019674), Mato Grosso do Sul
A.A. Rezende, 63, SJRP,  (SJRP00006444), São Paulo
Pietrobom da Silva, M.R., -63, SJRP,  (SJRP00006443), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Christianella multiglandulosa (Nied.) W.R.Anderson

Figura 2: Christianella multiglandulosa (Nied.) W.R.Anderson

Figura 3: Christianella multiglandulosa (Nied.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Christianella multiglandulosa (Nied.) W.R.Anderson

Figura 5: Christianella multiglandulosa (Nied.) W.R.Anderson

518

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F281275988.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F281275989.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Christianella paludicola (W.R.Anderson)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
Mascagnia paludicola W.R.Anderson

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) cor cinza; lâmina(s) forma largamente elíptica(s); lâmina(s) forma ápice(s) longamente mucronado(s);
lâmina(s) indumento serícea(s) à glabra(s); lâmina(s) nervura(s) terciária(s) forma reticulada(s). Inflorescência: bráctea(s)
e bractéola(s) comprimento 2 à 3 mm; bractéola(s) com glândula(s) comprimento 0.2 mm; bractéola(s) com glândula(s)
tamanho séssil(eis) à subséssil(eis); tirso(s) comprimento até 20 compr. (cm).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 13918, K,  (K000427408), Amazonas, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Christianella surinamensis (Kosterm.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
homotípico Mascagnia surinamensis (Kosterm.) W.R.Anderson

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) cor cinza; lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) forma ápice(s) curtamente mucronado(s); lâmina(s)
indumento tomentosa(s); lâmina(s) nervura(s) terciária(s) forma reticulada(s). Inflorescência: bráctea(s) e bractéola(s)
comprimento 2 à 3 mm; bractéola(s) com glândula(s) comprimento 0.2 mm; bractéola(s) com glândula(s) tamanho
séssil(eis) à subséssil(eis); tirso(s) comprimento até 5 compr. (cm).

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 (Amapá, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Knowles, O.H., 1090, INPA, 154821,  (INPA0154821), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Christianella surinamensis (Kosterm.) W.R.Anderson

Figura 2: Christianella surinamensis (Kosterm.) W.R.Anderson

Figura 3: Christianella surinamensis (Kosterm.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Coleostachys A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Coleostachys, Coleostachys genipifolia.

COMO CITAR

Francener, A. 2020. Coleostachys in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB84760.

DESCRIÇÃO

Arbusto ou árvore 1,5-4 m alt.; estípulas grandes (1,5-4 cm compr.), intrapeciolares, o par completamente conadas, envolvendo
o ápice do caule antes de seu alongamento, maioria decíduas antes da folha subtendente; folhas eglandulares. Espiga axilar
alongada com um nó contendo um par de brácteas semelhantes a estípulas, as flores sem pedúnculo e pedicelo, imediatamente
subtendidas pela bráctea e bractéolas eglandulares persistente. Sépalas que deixam expostas as pétalas mais externas expostas
no botão alargado, todas eglandulares, curto-conadas na base; Corola bilateralmente simétrica, a pétala posterior e ereta,
maior que as quatro pétalas laterais; pétalas brancas, abaxialmente seríceas no centro, a pétala posterior também esparsamente
serícea adaxialmente na unha e na base do limbo; pétalas laterais inteiras; androceu radialmente simétrico; estames 10, todos
férteis, glabros, exceto os tricomas na base adaxial dos filetes; filetes distintos, subiguais; anteras iguais, muito grandes,
grossas, deiscentes  por poros oblíquos apicais ou subapicais, os lóculos não alados, o conectivo não é distinto dos lóculos e não
ultrapassando os lóculos; pólen radialmente simétrico, tricolporado; receptáculo com tricomas basais retos em ambos os lados do
androceu; gineceu radialmente simétrico; ovário com os 3 carpelos distintos, todos férteis; estiletes 3, inseridos ventralmente na
base do carpelo, delgados e subulados com estigmas minutos apicais. Fruto tricoca em um torus plano; cocos subesferoidal, não
aladas, lisas, indeiscentes, a parede quando imatura fina e muito brilhosa (Anderson et al. 2006).

COMENTÁRIO

Este gênero é reconhecido por sua inflorescência em espiga (única na família) e grandes anteras poricidas; anteras semelhantes
são conhecidas em algumas Malpighiaceae do Velho Mundo (Acridocarpus, Tristellateia), mas em nenhum outro tipo do Novo
Mundo. Os carpelos distintos formam um fruto coco liso que relembram de outros membros do clado (Acmanthera e Pterandra)

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 (Amapá, Pará)

BIBLIOGRAFIA

W. R. Anderson, C. Anderson, and C. C. Davis. 2006. Malpighiaceae. Em: http://herbarium.lsa.umich.edu/malpigh/index.html 
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Coleostachys genipifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Arbusto ou árvore 1,5-4 m alt.; estípulas grandes (1,5-4 cm compr.), intrapeciolares, o par completamente conadas, envolvendo
o ápice do caule antes de seu alongamento, maioria decíduas; folhas eglandulares; lâmina foliar 7,5-12,9 x 32,1-51,4 cm, base
decorrente, ápice cuspidado, ambas as faces glabras. Espiga axilar alongada 6,4-15,7 cm contendo um par de brácteas semelhantes
a estípulas, as flores sem pedúnculo e pedicelo (sésseis), imediatamente subtendidas pela bráctea e bractéolas eglandulares
persistente. Sépalas que deixam expostas as pétalas mais externas expostas no botão alargado, todas eglandulares, curto-
conadas na base; Corola bilateralmente simétrica, a pétala posterior e ereta, maior que as quatro pétalas laterais; pétalas brancas,
abaxialmente seríceas no centro, a pétala posterior também esparsamente serícea adaxialmente na unha e na base do limbo; pétalas
laterais inteiras; androceu radialmente simétrico; estames 10, todos férteis, glabros, exceto os tricomas na base adaxial dos filetes;
filetes distintos, subiguais; anteras iguais, muito grandes, grossas, deiscentes  por poros oblíquos apicais ou subapicais, os lóculos
não alados, o conectivo não é distinto dos lóculos e não ultrapassando os lóculos; pólen radialmente simétrico, tricolporado;
receptáculo com tricomas basais retos em ambos os lados do androceu; gineceu radialmente simétrico; ovário com os 3 carpelos
distintos, todos férteis; estiletes 3. Fruto tricoca; cocos subesferoidais, não alados, lisas, indeiscentes, a parede quando imatura
fina e muito brilhosa (Anderson et al. 2006).

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 (Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.F. Ramos, 736, INPA, 98874,  (INPA0098874), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Coleostachys genipifolia A.Juss.

Figura 2: Coleostachys genipifolia A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Ann. Sc. Nat. Ser. II. 13: (1840) 329xiii. (1840) 329
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diacidia Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Diacidia, Diacidia aracaënsis, Diacidia galphimioides, Diacidia glaucifolia,
Diacidia rufa.

COMO CITAR

Francener, A. 2020. Diacidia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB84762.

Tem como sinônimo
heterotípico Sipapoa Maguire

DESCRIÇÃO

Árvore, arvoreta, arbusto ou subarbusto; estípulas geralmente grandes ou muito grandes, intra ou epipeciolares, sendo o par
conado entre si apenas, ou com o outro par também, formando uma única grande estípula interpeciolar, persistentes; folhas
sem glândulas. Inflorescência terminal, um pseudoracemo com cincínios unifloros, ou tirso simples ou composto de cincínios
multifloros; brácteas e bractéolas eglandulares, caducas ou eventualmente decíduas. Sépalas todas biglandulares, sendo as sépalas
pouco ou muito acrescentes no fruto. Pétalas amarelas, geralmente com a unha avermelhada, a pétala posterior ereta e com a
forma diferente das quatro pétalas laterais reflexas. Estames férteis 6-10, 1-4 daqueles opostos as pétalas laterais ausentes ou
reduzidos a filetes rudimentares (exceto D. galphimioides), filetes livres ou conados na base, hirsutos na face adaxial; lóculos das
anteras com dois tricomas em forma de agulha no ápice. Ovário tricarpelar, apenas dois férteis; estilete 3, subulados, com estigma
subapical pequeno. Cápsula seca indeiscente, esferoidal ou ovoide, semelhante a uma noz, revestida por sépalas acrescentes
(exceto em D. galphimioides e D. parvifolia), vermelhas, membranosas, venosas e aladas.  (Anderson et al. 2006).

COMENTÁRIO

Galphimia possui 11 espécies, nas montanhas do sudeste da Venezuela e áreas adjacentes do Brasil, sendo D.
galphimioides encontrada em áreas próximas ao Rio Negro e Rio Vaupés na Venezuela, Colômbia e Brasil. A maioria das
espécies ocorrem em vegetações abertas e escarpas rochosas.  No Brasil são encontradas quatro espécies. 
Etimologia: Diacidia é uma união de duas palavras gregas; di=dois e akis=farpa, agulha, referindo-se aos dois tricomas em forma
de agulha presentes no ápice de cada antera.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

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)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

1. Estames férteis 10; sépalas levemente acrescentes no fruto, até 3,5 mm compr. e 2,5 mm larg.; conhecidas apenas de elevações
acima de 100-450 m alt.....D. galphimioides
1. Estames férteis 6-9; sépalas muito acrescentes no fruto, formando alas membranosas 7-13 mm compr., (2,5-)4-12 mm compr.;
conhecida em elevações de 650-2250 m alt.
            2. Estípulas interpeciolares completamente conadas formando uma única estrutura intrapeciolar. Tirso composto, com um
eixo terminal e poucos ou muitos eixos laterais, cincínios 2-10 flores
3. Folhas glabras ou glabrescente e glaucas na face abaxial..D. glaucifolia
3.Folhas densamente seríceas e pardas na face abaxial...........D. rufa
2. Estípulas interpeciolares conadas na base, mas livres no ápice; Pseudoracemo, com apenas o eixo terminal com cincínios
unifloros...................D. aracaënsis

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae in the botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 60-71.
 
Anderson, W.R.; Anderson, C. & Davis, C.C. 2006. Malpighiaceae.Em: http://herbarium.lsa.umich.edu/malpigh/index.html.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diacidia aracaënsis W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: ápice(s) estípula(s) livre(s); cor face(s) abaxial glauca; pilosidade face(s) abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s)
1; tipo pseudo-racemoso. Flor: estame(s) fértil(eis) 8. Fruto: sépala(s) muito acrescente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos ou árvores 0,7-5,0 m alt. Lâmina das maiores folhas 3,0-6,0 x 1,2-2,5 cm, elíptica ou estreitamente ovada, base obtusa,
margem levemente revoluta, ápice aguda ou obtusa e apiculada, glauca na face abaxial; face adaxial serícea ou glabrescente, face
abaxial serícea, tricomas basais ou pedunculados, retos, nervuras secundárias e terciárias em ambas as faces pouco evidentes;
pecíolo 7,0-9,0 mm compr.; estípulas 6,0-8,0 cm compr., conadas, mas livres no ápice, triangular no ápice. Inflorescência 3,0-11,0
cm compr., serícea, pseudoracemo, com um eixo terminal, cincínios unifloros; brácteas ca. 4,0 mm compr., decíduas, bractéolas
ca. 2,0 mm compr., decíduas; pedicelo 8,0-10,0 mm compr. Sépalas revolutas, minutamente denticuladas, face abaxial serícea
no meio e na margem e face adaxial glabra. Limbo da pétala posterior e laterais 5,0-6,0 x 3,0-3,5 mm. Estames férteis 8; anteras
1,2-1,5 mm compr., com 1(-2) tricomas no ápice de cada um dos lóculos. Cápsula com sépalas muito acrescentes, formando alas
membranosas, de até 7,0 mm compr. e 5,0 mm larg., margem inteira ou minutamente denticulada.

Forma de Vida
Arbusto

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

G.T. Prance, 29105, RB, 245004,  (RB00212792), Amazonas
G.T. Prance, 29590, SP, 225536,  (SP017259), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Diacidia aracaënsis W.R.Anderson

Figura 2: Diacidia aracaënsis W.R.Anderson

Figura 3: Diacidia aracaënsis W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Diacidia aracaënsis W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae. In: The botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 68-70
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diacidia galphimioides Griseb.
DESCRIÇÃO

Folha: ápice(s) estípula(s) livre(s); cor face(s) abaxial glauca/parda; pilosidade face(s) abaxial serícea(s)/tomentosa(s).
Inflorescência: cincino(s) 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10; tipo tirso(s). Flor: estame(s) fértil(eis) 10. Fruto: sépala(s) pouco acrescente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos ou arvoretas 0,5-2,0 (4,0) m alt. Lâmina das maiores folhas 4,0-6,0(-9,0) x 1,2-2,7 (-5,0) cm, elípticas, base cuneada ou
arredondada, margem plana, ápice agudo, obtuso ou apiculado, levemente glauca ou parda-clara em ambas as faces; esparsamente
serícea a tomentosa em ambas as faces, ocasionalmente glabrescente com o tempo, tricomas sésseis ou subsésseis, nervuras
secundárias pouco evidente na face adaxial e inconspícuas na face abaxial; pecíolo 4,0-8,0 mm compr.; estípulas 5,0-8,0 (-13,0)
mm compr., unidas na parte proximal. Inflorescência 9,0-18,0 (-22,0) cm compr., glabra ou esparsamente serícea, tirso de
cincínios (1-) 2-10 flores; brácteas ca. 5 mm compr. e caducas, bractéolas (3,0-) 4,0-7,0 mm compr., decíduas; pedicelo (6,0-)
7,0-10,0 mm compr. Sépalas revolutas, inteiras, glabras. Limbo das pétalas laterais 3,5-5,0 x 3,5-5,0 mm; limbo da pétala
posterior 4,0-6,0 x 5,0-7,5 mm. Estames férteis 10; anteras 0,8-1,3 mm compr., com 1(-2) tricomas no ápice de cada um dos
lóculos. Cápsula subtendidas por sépalas levemente acrescentes, de até 3,5 mm compr. e 2,5 mm larg, margem inteira.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

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

A. Ducke, 34633, K,  (K000426943), Amazonas, Typus
R. Spruce, 2966, K (K000426937), Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae. In: The botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 62-63.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diacidia glaucifolia (Maguire)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Sipapoa glaucifolia Maguire

DESCRIÇÃO

Folha: ápice(s) estípula(s) conata(s); cor face(s) abaxial glauca; pilosidade face(s) abaxial serícea(s). Inflorescência:
cincino(s) 4/5/6/7/8/9/10; tipo tirso(s). Flor: estame(s) fértil(eis) 8/9. Fruto: sépala(s) muito acrescente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvores 5,0-15,0 m alt. Lâmina das maiores folhas 16,0-27,0 x 11,0-18,0 cm, amplamente elíptica ou obovada, base obtusa,
truncada ou subcordada, margem plana, ápice obtuso ou arredondado, glauca na face abaxial; face adaxial glabra, ciliada a
glabrescente na margem, seríceo na face abaxial, tricomas basais, retos, nervuras proeminentes na face abaxial; pecíolo 3,4-5,3
mm compr.; estípulas 8,2-10,5 cm compr., completamente conadas formando uma única estrutura intrapeciolar, amplamente
arredondada no ápice. Inflorescência 17,0-35,0 cm compr., serícea, tirso composto, com um eixo terminal e poucos ou
muitos eixos laterais, cincínios geralmente 4-10 flores; brácteas 4,0-6,0 mm compr., caducas, bractéolas iguais mais menores,
persistentes; pedicelo 4,0-10,0 mm compr. Sépalas revolutas, denteadas ou laciniadas, face abaxial tomentosa ou vilosa, face
adaxial esparsamente tomentosa a glabrescente. Limbo da pétala posterior e laterais 5,0-7,0 x 4,0-6,0 mm. Estames férteis (8-)
9; anteras 1,4-1,8 mm compr., com 1(-2) tricomas no ápice de cada um dos lóculos. Cápsula com sépalas muito acrescentes,
formando alas membranosas, de até 9,0 mm compr. e 4,0 mm larg., margem dentada ou laciniada.

Forma de Vida
Árvore

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

Silva, T.N., 60867, K,  (K000426942)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diacidia rufa (Maguire) W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Sipapoa rufa Maguire

DESCRIÇÃO

Folha: ápice(s) estípula(s) conata(s); cor face(s) abaxial parda; pilosidade face(s) abaxial serícea(s). Inflorescência: cincino(s)
2/3/4/5/6; tipo tirso(s). Flor: estame(s) fértil(eis) 8/9. Fruto: sépala(s) muito acrescente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvores 2,0-12,0 m alt. Lâmina das maiores folhas 8,5-17,0(-22,0) x 5,0-10,0 (-14,0) cm, obovada, base truncada ou usualmente
levemente cordada, margem plana, ápice obtuso, pardas na face abaxial; face adaxial glabra, ou serícea na nervura principal,
ciliada na margem, face abaxial serícea, tricomas sésseis, retos, nervuras proeminentes na face abaxial; pecíolo 2,0-4,0 (-5,0)
mm compr.; estípulas 5,5-10,0 cm compr., completamente conadas formando uma única estrutura intrapeciolar, amplamente
arredondada no ápice. Inflorescência 17,0-35,0 cm compr., densamente serícea, tirso composto, com um eixo terminal e poucos ou
muitos eixos laterais, de cincínios 2-6 flores; brácteas 4,0-6,0 mm compr. caducas, bractéolas iguais mais menores, persistentes;
pedicelo 4,0-10,0 mm compr. Sépalas revolutas, denteadas ou laciniadas, face abaxial vilosa, face adaxial esparsamente tomentosa
a glabrescente. Limbo da pétala posterior e laterais 5,0-7,0 x 4,0-6,0 mm. Estames férteis (8-) 9; anteras 1,4-1,8 mm compr., com
1(-2) tricomas no ápice de cada um dos lóculos. Cápsula com sépalas muito acrescentes, formando alas membranosas, de até 9,0
mm compr. e 4,0 mm larg., margem dentada ou laciniada.

Forma de Vida
Árvore

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

N. T. da Silva, 60930, NY,  (NY01856519), Amazonas
W.R. Anderson, 13373, P (P04870628)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Dicella Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dicella, Dicella bracteosa, Dicella conwayi, Dicella julianii, Dicella
macroptera, Dicella nucifera, Dicella oliveirae.

COMO CITAR

Pessoa, C. 2020. Dicella in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8852.

DESCRIÇÃO

Dicella apresenta habito predominantemente liana; as inflorescência são em panícula decussadas; as pétalas amarelas e
pubescentes; os estiletes posteriores bem desenvolvidos e o estilete anterior rudimentar ou ausente; os frutos são secos e
indeiscentes, com sépalas persistentes e bem desenvolvidas quando em fruto (Anderson 1997; Chase 1981).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Carrasco, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí)
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 (Piauí)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Lâminas com glândulas intramarginais; sépalas desiguais quando em fruto; pétalas laterais iguais; estiletes levemente
canaliculados.
    2. Indumento seríceo na face abaxial da lâmina foliar. Dicella bracteosa
    2'. Indumento lanoso na face abaxial da lâmina foliar. Dicella nucifera
1'. Lâminas com glândulas marginais; sépalas iguais quando em fruto; pétalas laterais desiguais; estiletes fortemente
canaliculados.
        3. Indumento lanoso na face abaxial da lâmina foliar.  Dicella macroptera
        3'. Indumento seríceo na face abaxial da lâmina foliar. 
            4. Lâmina foliar com ápice fortemente acuminado. Dicella julianii
            4'. Lâmina foliar com ápice levemente agudo a acuminado.
                5. Anteras glabras. Dicella conwayi
                5'. Anteras pilosas. Dicella oliveirae
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1997. Notes on neotropical Malpighiaceae-VI. Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 37-84.
Chase, M. W. 1981. A revision of Dicella (Malpighiaceae). Syst. Bot. 6: 159-171.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Dicella bracteosa (A.Juss.) Griseb.
Tem como sinônimo
homotípico Dicella holosericea A. Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: com ápice(s) levemente acuminado(s); face(s) abaxial serícea(s); com glândula(s) intramarginal(ais). Flor: pétala(s)
tomentosa(s) a(s) esparsamente lanosa(s); pétala(s) lateral(ais) igual(ais); antera(s) glabra(s) ou pilosa(s); conectivo(s)
excedendo às teca(s); estilete(s) levemente canaliculado(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Ferrari, 957, SP, 275314,  (SP017346), Minas Gerais
A. Custodio Filho, 841, SP, 180725,  (SP017321), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Dicella bracteosa (A.Juss.) Griseb.

Figura 2: Dicella bracteosa (A.Juss.) Griseb.

Figura 3: Dicella bracteosa (A.Juss.) Griseb.

Figura 4: Dicella bracteosa (A.Juss.) Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Dicella bracteosa (A.Juss.) Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Dicella conwayi Rusby
DESCRIÇÃO

Folha: com ápice(s) levemente agudo(s) a(s) acuminado(s); face(s) abaxial serícea(s); com glândula(s) marginal(ais). Flor:
pétala(s) tomentosa(s) a(s) esparsamente lanosa(s); pétala(s) lateral(ais) desigual(ais); antera(s) glabra(s); conectivo(s)
excedendo às teca(s); estilete(s) fortemente canaliculado(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 (Amazonas, Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Macedo, M., s.n., SP, 275851,  (SP017265), Mato Grosso
Ferreira, E., 58/295, SP, 75099,  (SP017263), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dicella conwayi Rusby
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Dicella conwayi Rusby

BIBLIOGRAFIA

Bull. N. Y. Bot. Gard. 8: 98 (1912). 8. 98 (1912).

539

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572609.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Dicella julianii (J.F.Macbr.)
W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: com ápice(s) fortemente acuminado(s); face(s) abaxial serícea(s); com glândula(s) marginal(ais). Flor: pétala(s)
tomentosa(s) a(s) esparsamente lanosa(s); pétala(s) lateral(ais) desigual(ais); antera(s) pilosa(s); conectivo(s) excedendo às
teca(s); estilete(s) fortemente canaliculado(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)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Silveira, 3935, RB, 509520, Acre
N.T. Silva, 60722, NY, 1856532 (NY01856532), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dicella julianii (J.F.Macbr.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Dicella julianii (J.F.Macbr.) W.R.Anderson

Figura 3: Dicella julianii (J.F.Macbr.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Dicella macroptera A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: com ápice(s) levemente agudo(s) a(s) acuminado(s); face(s) abaxial lanosa(s); com glândula(s) marginal(ais). Flor:
pétala(s) tomentosa(s) a(s) esparsamente lanosa(s); pétala(s) lateral(ais) desigual(ais); antera(s) glabra(s) ou pilosa(s);
conectivo(s) excedendo às teca(s); estilete(s) fortemente canaliculado(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.L. Jacques, 743, SP, 329300,  (SP017279), Mato Grosso do Sul
G.A. Damasceno Jr., 3040, SP, 365735,  (SP017268), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Dicella macroptera A.Juss.

Figura 2: Dicella macroptera A.Juss.

Figura 3: Dicella macroptera A.Juss.

Figura 4: Dicella macroptera A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Dicella macroptera A.Juss.

Figura 6: Dicella macroptera A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Dicella nucifera Chodat
DESCRIÇÃO

Folha: com ápice(s) fortemente acuminado(s); face(s) abaxial lanosa(s); com glândula(s) intramarginal(ais). Flor: pétala(s)
serícea(s) ou lanosa(s); pétala(s) lateral(ais) igual(ais); antera(s) glabra(s) ou pilosa(s); conectivo(s) não excedendo às teca(s);
estilete(s) levemente canaliculado(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 Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Barros, F., 2158, SP, 246822,  (SP017283), Paraná
G. Hatschbach, 21080, NY, 475694,  (NY00475694), Paraná
Dusén, P.K.H., 16485, NY, 475695,  (NY00475695), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Dicella nucifera Chodat
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Dicella nucifera Chodat

Figura 3: Dicella nucifera Chodat

Figura 4: Dicella nucifera Chodat
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Dicella nucifera Chodat

Figura 6: Dicella nucifera Chodat
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Dicella oliveirae M.W.Chase
DESCRIÇÃO

Folha: com ápice(s) levemente agudo(s) a(s) acuminado(s); face(s) abaxial serícea(s); com glândula(s) marginal(ais). Flor:
pétala(s) tomentosa(s) a(s) esparsamente lanosa(s); pétala(s) lateral(ais) desigual(ais); antera(s) pilosa(s); conectivo(s)
excedendo às teca(s); estilete(s) fortemente canaliculado(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Carrasco

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. M. Pires, 12410, RB, 170333,  (RB00213277), Pará, Typus
Chaves, E.M.F., 348, SP, 367533,  (SP017290), Piauí
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Diplopterys, Diplopterys amplectens, Diplopterys bahiana, Diplopterys
cabrerana, Diplopterys cachimbensis, Diplopterys caduciflora, Diplopterys carvalhoi, Diplopterys cururuënsis, Diplopterys
erianthera, Diplopterys hypericifolia, Diplopterys krukoffii, Diplopterys lucida, Diplopterys lutea, Diplopterys nigrescens,
Diplopterys patula, Diplopterys pauciflora, Diplopterys pubipetala, Diplopterys rondoniensis, Diplopterys sepium, Diplopterys
valvata, Diplopterys virgultosa.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Diplopterys in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8855.

Tem como sinônimo
homotípico Diplopteris A.Juss.
heterotípico Jubistylis Rusby

DESCRIÇÃO

Lianas ou arbustos; tricomas malpiguiáceos do tipo T ou Y; estípulas interpeciolares, livres, diminutas. Folhas opostas,
verticiladas ou raramente alternas; pecíolo 0-2 pares de glândulas distais; lâmina foliar inteira, raramente discolor, glândulas
diminutas na face abaxial. Umbelas, solitárias ou dispostas em racemos ou cimas, axilar ou terminal; brácteas e bractéolas
persistentes ou caducas, eglandulosas. Flores com sépalas eglandulosas ou as laterais 2-glandulosas; pétalas amarelas, margem
fimbriada, geralmente seríceas na face abaxial. Estames 10, férteis; filetes livres ou conados na base, glabros; conectivos
geralmente glandulosos; anteras glabras ou pubescentes. Ovários seríceos ou tomentosos; estiletes iguais ou heteromórficos,
paralelos ou divergentes; estigmas terminais, capitados ou truncados. Fruto seco, esquizocárpico, separando-se em três mericarpos
alados; ala dorsal mais desenvolvida do que as laterais, espessada na margem superior; núcleo seminífero liso ou frequentemente
com 1-várias alas laterais.

COMENTÁRIO

Diplopterys inclui 31 espécies distribuídas na região tropical do Novo Mundo, sendo que três delas também ocorrem nos
subtrópicos do México, Paraguai e Argentina (Gates 1982; Anderson & Davis 2006).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

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

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (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)
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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, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Diplopterys do Brasil (modificada de Gates 1982)
1. Folhas decíduas na floração e frutificação.. D. lutea
1. Folhas nunca decíduas na floração e frutificação.. 2
2. Cálice eglanduloso.. 3
2. Cálice glanduloso.. 5
3. Sépalas valvadas, 6,5-8,0 mm compr.. D. valvata
3. Sépalas imbricadas, até 3,0 mm compr.. 4
4. Pecíolo 4,0-9,0 mm compr., lâminas foliares coriácea, glabras.. D. sepium
4. Pecíolo 5,0-36 mm compr., lâminas foliares cartáceas, raramente subcoriáceas, tomentosas ou adpresso-seríceas abaxialmente..
D. patula
5. Brácteas e bractéolas patentes, mais longas do que largas.. 6
5. Brácteas e bractéolas eretas ou adpressas ao pedicelo, tão longas quanto largas.. 9
6. Brácteas e bractéolas espatuladas; pétalas densamente seríceas abaxialmente, denticuladas a curto fimbriadas.. D. krukoffii
6. Brácteas e bractéolas linguladas; pétalas esparsamente seríceas abaxialmente, longo fimbriadas.. 7
7. Brácteas e bractéolas 1,0-1,5 mm compr.; lâminas foliares até 10,2 × 4,7 cm.. D. cururuënsis
7. Brácteas e bractéolas 2,0-3,5 mm compr.; lâminas foliares até 26,0 × 9,0 cm.. 8
8. Estiletes posteriores 2,4-3,0 mm compr., estilete anterior 1,8-2,0 mm compr.; pecíolo 4,0-11 mm compr.. D. pauciflora
8. Estiletes subiguais ou os posteriores levemente mais longos que o anterior, estiletes 1,4-1,6 mm compr.; pecíolo 8,0-22 mm
compr.. D. cabrerana
9. Lâminas foliares glabrescentes a glabras abaxialmente.. 10
9. Lâminas foliares pubescentes abaxialmente.. 17
 
10. Folhas com pecíolos até 3,0 mm compr.; lâminas foliares truncadas a amplexicaules na base.. 11
10. Folhas com pecíolos 3,0-17 mm compr., lâminas foliares cuneadas a subcordadas na base.. 15
11. Lâminas foliares elípticas; estilete anterior mais longo que os posteriores, densamente pubescente da base até a região
mediana.. 12
11. Lâminas foliares ovadas a orbiculares; estiletes iguais em comprimento, glabros ou basalmente estrigosos.. 13
12. Pecíolo até 4 mm compr.; sépalas até 1,7 mm larg.; filetes até 2,5 mm compr.; estiletes ca. 2,0 × 0,5 mm; ala dorsal do
mericarpo ca. 3,2 cm larg.. D. bahiana
12. Pecíolo mais longo que 4,0 mm compr.; sépalas mais que 2,0 mm larg.; filetes mais que 3,5 mm compr.; estiletes ca. 5,0 × 0,3
mm; ala dorsal do mericarpo menor que 2,5 cm larg.. D. pubipetala
 
13. Lâminas foliares amplamente ovadas a orbiculares, 5,5-10,6 × 5,2-9,2 cm, base envolvendo os ramos.. D. amplectens
13. Lâminas ovadas a orbiculares, 2,5-7,5 × 1,2-6,4 cm, base cordada não envolvendo os ramos.. 14
14. Trepadeiras; ramos floríferos e pedicelos esparsamente adpresso-seríceos; folhas 2 por nó.. D. virgultosa
14. Arbustos a subarbustos; ramos floríferos e pedicelos glabros; folhas 2-3-4 por nó… D. hypericifolia
15. Pétalas esparsamente seríceas abaxialmente; lâminas foliares com 2-4 pares de glândulas entre a nervura primária e margem..
D. caduciflora
15. Pétalas densamente seríceas abaxialmente; lâminas foliares com glândulas marginais ou várias glândulas diminutas próximas a
margem.. 16
16. Brácteas e bractéolas até 1,0 mm compr.; pedicelos adpresso-seríceos, indumento marrom; elaióforos 1,0-1,8 × 0,8-1,2 mm..
D. lucida
16. Brácteas e bractéolas 0,8-2,0 mm compr.; pedicelos adpresso-seríceos a glabrescentes, indumento branco; elaióforos 1,5-3,0 ×
0,8-2,0 mm.. D. pubipetala
17. Lâminas foliares abaxialmente tomentosas ou velutinas.. 18
17. Lâminas foliares abaxialmente esparsamente adpresso-seríceas.. 19
18. Folhas 3 por nó, pecíolos 6,0-10 mm compr.; pedicelos seríceos, indumento alvo a amarelo.. D. cachimbensis
18. Folhas 2 por nó, pecíolos até 2,0 mm compr.; pedicelos tomentoso-seríceos, indumento dourado.. D. rondoniensis
19. Lâminas foliares 8,2-23 × 4,3-12 cm, 8-18 pares de nervuras laterais; pecíolos 10-27 mm compr.. D. erianthera
19. Lâminas foliares 5,1-16,0 × 2,1-8,3 cm, 4-8 pares de nervuras laterais; pecíolo até 10 mm compr.. 20
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20. Brácteas e bractéolas até 1,0 mm compr.; elaióforos 1,0-1,8 × 0,8-1,2 mm.. D. lucida
20. Brácteas e bractéolas 1,0-2,0 mm compr.; elaióforos 1,5-3,8 × 1,0-2,0 mm.. 21
21. Pedicelos esparsamente dourado-seríceos; pétalas seríceas no centro abaxialmente; sépalas laterais 1,5-2,0 × 1,5-2,0 mm;
mericarpos com ala dorsal até 25 mm compr.. D. nigrescens
21. Pedicelos glabrescentes; pétalas densamente seríceas abaxialmente; sépalas laterais 0,5-1,0 × 1,5-2,0 mm; mericarpos com ala
dorsal até 95 mm compr… D. carvalhoi
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Diplopterys amplectens (B.Gates)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteriopsis amplectens B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento até 3.5 mm compr.; lâmina(s) forma ovada(s)/
orbicular(es); lâmina(s) base forma cordada(s)/amplexicaule(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento
na(s) face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais);
nervura-lateral número de pares 5/6/7. Inflorescência: inflorescência(s) tipo umbela(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma
triangular(es); bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) indumento glabro(s);
sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial serícea(s);
pétala(s) margem(ns) denticulada(s); estame(s) conação conato(s) até a metade; estilete(s) anterior(es) comprimento igual aos
posterior(es); estilete(s) indumento glabro(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) reduzida(s) a numerosa(s) crista(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
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 34693, SP,  (SP000198), Mato Grosso, Typus
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Diplopterys bahiana W.R.Anderson &
C.C.Davis
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento até 3.5 mm compr./4 - 24 mm compr.; lâmina(s)
forma elíptica(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial glabrescente(s)/serícea(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais);
nervura-lateral número de pares 7/8/9. Inflorescência: inflorescência(s) tipo tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma
ovada(s); bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) indumento alvo a amarelo
seríceo(s); sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial
densamente serícea(s); pétala(s) margem(ns) erosa(s) a lacerada(s); estame(s) conação conato(s) até a metade; estilete(s)
anterior(es) comprimento subigual aos posterior(es); estilete(s) indumento basalmente estrigoso(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s)
lateral(ais) 4 ala(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Liana; ramos esparsamente seríceos a glabros; estípulas interpeciolares, triangulares, diminutas. Folhas opostas; pecíolo 2-3
mm compr., eglanduloso; lâmina foliar elíptica, 2,5-7,2 x 1-3 cm, base cuneada, margem plana ou levemente revoluta, ápice
acuminado, ambas as faces glabras, multiglandulosa na margem, próximos a base. Umbelas, 4-floras, axilares ou terminais;
pedúnculo ausente; brácteas e bractéolas persistentes, ovadas, ca. 1 mm compr.; pedicelos 0,7-2 cm compr. Sépalas 1,5-3,5
x 1,5-1,7 mm, seríceas; elaióforos 8, verdes, 1,5-2 x 1-1,3 mm. Pétalas amarelas, face adaxial glabra, face abaxial serícea,
eglandulosas, a posterior sem estrias; limbo 8-9,5 x 8,5-10 mm, unguículos ca. 3 mm compr. Estames 10; filetes 1,5-2,5 mm
compr., conados na base; anteras ca. 2 x 1 mm, conectivos glandulosos, esparsamente tomentosas. Ovário ca. 1,5 x 2 mm,
densamente seríceo; estiletes subiguais, paralelos, retos, ca. 2 x 0,5 mm. Samarídeos vermelhos, esparsamente seríceos; ala dorsal
2,9-3,2 x 1,5-1,8 cm; alas laterais 1-2.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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

A.A. Conceição, 2115, HUEFS, 120928,  (HUEFS0120928), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Diplopterys bahiana W.R.Anderson & C.C.Davis

Figura 2: Diplopterys bahiana W.R.Anderson & C.C.Davis

Figura 3: Diplopterys bahiana W.R.Anderson & C.C.Davis
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Figura 4: Diplopterys bahiana W.R.Anderson & C.C.Davis
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Diplopterys cabrerana (Cuatrec.) B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s);
lâmina(s) base forma truncada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial serícea(s);
lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-lateral número de pares
6/7/8/9/10. Inflorescência: inflorescência(s) tipo umbela(s)/tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma linguiforme(s); bráctea(s)
e bractéola(s) postura patente(s). Flor: pedicelo(s) indumento glabrescente(s)/alvo a amarelo seríceo(s); sépala(s) pré-
floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial serícea(s) no centro ;
pétala(s) margem(ns) fimbriada(s) a longo(s) fimbriada(s); estame(s) conação conato(s) até a metade; estilete(s) anterior(es)
comprimento menor que os posterior(es); estilete(s) indumento basalmente estrigoso(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais)
numerosa(s) ala(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 (Amazonas, Pará, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Mello, s.n., SP, 79185,  (SP017358), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Brittonia 31(1): 109 (1979)
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Diplopterys cachimbensis (B.Gates)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteriopsis cachimbensis B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s)/
lanceada(s)/ovada(s); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s)/subcoriácea(s); lâmina(s) indumento
na(s) face(s) abaxial tomentosa(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais);
nervura-lateral número de pares 5/6/7/8. Inflorescência: inflorescência(s) tipo umbela(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma
ovada(s); bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) indumento alvo a amarelo
seríceo(s); sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial
serícea(s); pétala(s) margem(ns) erosa(s) a lacerada(s)/denticulada(s); estame(s) conação conato(s) até a metade; estilete(s)
anterior(es) comprimento igual aos posterior(es); estilete(s) indumento glabro(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais)
desconhecido(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 25282, NY, 858907,  (NY00858907), Mato Grosso
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Diplopterys caduciflora (Nied.)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria caduciflora Nied.
homotípico Banisteriopsis caduciflora (Nied.) B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento até 3.5 mm compr./4 - 24 mm compr.; lâmina(s)
forma elíptica(s); lâmina(s) base forma obtusa(s)/arredondada(s); lâmina(s) consistência subcoriácea(s)/coriácea(s);
lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s) glândula(s) 2 - 4 pares entre a nervura-central e a margem(ns);
nervura-lateral número de pares 6/7/8/9. Inflorescência: inflorescência(s) tipo tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma
triangular(es); bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) indumento glabro(s);
sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial glabra(s)/
esparsamente serícea(s); pétala(s) margem(ns) erosa(s) a lacerada(s); estame(s) conação conato(s) até a metade; estilete(s)
anterior(es) comprimento subigual aos posterior(es); estilete(s) indumento glabro(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais)
desconhecido(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 Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Vieira, M.G.G., 392, INPA, 88717,  (INPA0088717), Rondônia
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Diplopterys carvalhoi W.R.Anderson &
C.C.Davis
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s)/
obovada(s); lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s)/arredondada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s)
indumento na(s) face(s) abaxial glabra(s)/serícea(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou
marginal(ais); nervura-lateral número de pares 4/5/6. Inflorescência: inflorescência(s) tipo tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s)
forma triangular(es)/ovada(s); bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s)
indumento glabrescente(s)/alvo a amarelo seríceo(s); sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s);
pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial densamente serícea(s); pétala(s) margem(ns) erosa(s) a lacerada(s); estame(s)
conação conato(s) até a metade; estilete(s) anterior(es) comprimento subigual aos posterior(es); estilete(s) indumento
basalmente estrigoso(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) numerosa(s) ala(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Liana; ramos seríceos ou glabros; estípulas interpeciolares, triangulares, diminutas. Folhas opostas; pecíolo 1,5-1,8 cm compr.,
eglanduloso; lâmina foliar elíptica a obovada, 6,8-8,5 x 4,4-5,2 cm, base cuneada a rotunda, margem pouco revoluta, ápice
acuminado, ambas as faces glabra, multiglandulosa próximo a margem. Umbelas, 4(5)-floras, axilares ou terminais; pedúnculos
ausentes; brácteas e bractéolas persistentes, triangulares ou ovadas, ca. 1-1,6 mm compr.; pedicelos 2,5-3,9 cm compr. Sépalas
ca. 3 x 1,3 mm, seríceas; elaióforos 8, verdes, ca. 2 x 1 mm. Pétalas amarelas, face adaxial glabra, face abaxial serícea, a posterior
sem estrias, as laterais eglandulosas; limbo ca. 14 x 7 mm, unguículos 4-5 mm compr. Estames 10; filetes ca. 2-3 mm compr.,
conados na base. anteras ca. 2 x 1 mm, conectivos eglandulosos, tomentosas. Ovário ca. 1 x 2 mm, seríceo; estiletes ca. 4 x 0,5
mm compr., iguais, paralelos, retos. Samarídeos vináceos, esparsamente seríceos a glabros, ala dorsal 8,5-9 x 2,9-3,2 cm; alas
laterais 8-12.

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)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho, 4118, SP, 259746,  (SP000199), Bahia, Typus
A.M. Amorim, 915, SP, 258398,  (SP000200), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Diplopterys carvalhoi W.R.Anderson & C.C.Davis

Figura 2: Diplopterys carvalhoi W.R.Anderson & C.C.Davis

Figura 3: Diplopterys carvalhoi W.R.Anderson & C.C.Davis
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Diplopterys carvalhoi W.R.Anderson & C.C.Davis
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys cururuënsis B.Gates
DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr.; lâmina(s) forma ovada(s);
lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial serícea(s);
lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-lateral número de pares
7/8/9/10. Inflorescência: inflorescência(s) tipo tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma linguiforme(s); bráctea(s) e
bractéola(s) postura patente(s). Flor: pedicelo(s) indumento dourado seríceo(s); sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s)
elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial desconhecido(s); pétala(s) margem(ns) desconhecido(s);
estame(s) conação conato(s) até a metade; estilete(s) anterior(es) comprimento menor que os posterior(es); estilete(s)
indumento basalmente estrigoso(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) 4 ala(s)/6 ala(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

Nogueira, P.E., 669, SP, 343101,  (SP017360), Tocantins
M. Aparecida da Silva, 4070, SP, 335591,  (SP017361), Tocantins
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys erianthera (A.Juss.)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria erianthera A.Juss.
homotípico Banisteriopsis erianthera (A.Juss.) B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr./25 - 40 mm compr.; lâmina(s)
forma elíptica(s); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial serícea(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-lateral
número de pares 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18. Inflorescência: inflorescência(s) tipo tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s)
forma cimbiforme; bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) indumento
dourado seríceo(s); sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s)
abaxial densamente serícea(s); pétala(s) margem(ns) erosa(s) a lacerada(s)/fimbriada(s) a longo(s) fimbriada(s); estame(s)
conação conato(s) até a metade; estilete(s) anterior(es) comprimento maior(es) que os posterior(es); estilete(s) indumento
basalmente estrigoso(s)/densamente pubescente(s) até metade. Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) 6 ala(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, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 8872, INPA, 25671,  (INPA0025671), Rondônia
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys hypericifolia (A.Juss.)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria hypericifolia A.Juss.
homotípico Banisteriopsis hypericifolia (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates
heterotípico Banisteria rigida A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento até 3.5 mm compr.; lâmina(s) forma ovada(s)/
orbicular(es); lâmina(s) base forma truncada(s)/cordada(s); lâmina(s) consistência subcoriácea(s)/coriácea(s); lâmina(s)
indumento na(s) face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou
marginal(ais); nervura-lateral número de pares 4/5/6/7. Inflorescência: inflorescência(s) tipo umbela(s)/tirso(s); bráctea(s)
e bractéola(s) forma triangular(es); bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s)
indumento glabro(s); sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s)
abaxial serícea(s); pétala(s) margem(ns) erosa(s) a lacerada(s); estame(s) conação conato(s) na(s) base; estilete(s) anterior(es)
comprimento igual aos posterior(es); estilete(s) indumento glabro(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) reduzida(s) a
numerosa(s) crista(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ereto; ramos glabros; estípulas interpeciolares, triangulares, diminutas. Folhas verticiladas; pecíolo 1-1,2 mm compr.,
eglanduloso; lâmina foliar 4-4,2 x 3-3,2 cm, ovada a orbicular, coriácea, base obtusa a truncada, margem revoluta, ápice agudo
a apiculado, ambas as faces glabras, multiglandulosa ao longo da margem, glândulas sésseis. Umbelas solitárias ou dispostas
em racemos, 4-floras, axilares ou terminais; pedúnculos ausentes; brácteas e bractéolas persistentes, lanceoladas, ca. 1-1,2 mm
compr.; pedicelos 1,2-1,5 cm compr. Sépalas ca. 3 x 1,3 mm, esparsamente tomentosas; elaióforos 8, verdes, ca. 1 x 1 mm. Pétalas
amarelas, face adaxial glabras, face abaxial serícea, a posterior sem estrias vináceas, eglandulosas; limbo ca. 1-1,2 x 0,5-0,8
cm, unguículos 2-4 mm compr. Estames 10, filetes 2-3,8 mm compr.; anteras ca. 1,2 x 1 mm, conectivos eglandulosos, glabros.
Ovário ca. 1,2 x 2 mm, seríceo; estiletes ca. 3 x 0,2 mm compr., iguais, paralelos, retos, densamente seríceos na base. Samarídeos
vermelhos, seríceos, ala dorsal ca. 2,5 x 1,2 cm; alas laterais 4.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Sergipe)
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MATERIAL TESTEMUNHO

R. Mello-Silva, 1153, SP, 316102,  (SP017363), Minas Gerais
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys krukoffii (B.Gates)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteriopsis krukoffii B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s);
lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
serícea(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-lateral número
de pares 6/7/8. Inflorescência: inflorescência(s) tipo tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma espatulada(s); bráctea(s) e
bractéola(s) postura patente(s). Flor: pedicelo(s) indumento dourado seríceo(s); sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s)
elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial densamente serícea(s); pétala(s) margem(ns) denticulada(s)/
curto(s) fimbriada(s); estame(s) conação conato(s) até a metade; estilete(s) anterior(es) comprimento maior(es) que os
posterior(es); estilete(s) indumento basalmente estrigoso(s)/densamente pubescente(s) até metade. Fruto: mericarpo(s) ala(s)
lateral(ais) 2 ala(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

B. A. Krukoff, 6791, NY, 55166,  (NY00055166), Amazonas, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys lucida (Rich.) W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria lucida Rich.
basiônimo Banisteriopsis lucida (Rich.) Small
heterotípico Banisteria appendiculata (DC.) A.Juss.
heterotípico Banisteria calocarpa Miq.
heterotípico Banisteria divaricata A.Juss.
heterotípico Banisteria lobulata E. Mey.
heterotípico Banisteria polita Miq.

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s);
lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s)/subcoriácea(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
glabrescente(s)/serícea(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-
lateral número de pares 4/5/6. Inflorescência: inflorescência(s) tipo tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma cimbiforme;
bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) indumento glabrescente(s)/marrom
seríceo(s); sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial
serícea(s); pétala(s) margem(ns) erosa(s) a lacerada(s)/denticulada(s); estame(s) conação conato(s) até a metade; estilete(s)
anterior(es) comprimento maior(es) que os posterior(es); estilete(s) indumento densamente pubescente(s) até metade. Fruto:
mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) reduzida(s) a numerosa(s) crista(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lianas; ramos glabros; estípulas interpeciolares, triangulares, diminutas. Folhas opostas; pecíolo 3-6 mm compr., seríceo a glabro,
eglanduloso; lâmina foliar 7,8-8,2 x 2,4-2,8 cm, elíptica, base cuneada, margem plana, ápice longo-acuminado, ambas as faces
glabras, multiglandular próximo ao ápice. Umbelas, 4-floras, axilares; pedúnculos ausentes; brácteas e bractéolas persistentes,
cimbiformes, diminutas; pedicelos 1-1,5 cm compr. Sépalas 1,8-2,2 x 1,4-2 mm, densamente seríceas; elaióforos 8, verdes, 1-1,8
x 0,8-1,2 mm. Pétalas amarelas, face adaxial glabra, face abaxial serícea, sem estrias, eglandulosas; limbo 4-10 x 3-8,5 mm,
unguículos 1-3 mm compr. Estames 10; filetes 1,4-4,4 mm compr., os opostos a sépala anterior e pétalas latero-posteriores são
mais longos, os opostos as sépalas latero-anteriores são conados na base, glabros; conectivos eglandulosos, glabros; anteras 1-1,5
x 0,8-2 mm, glabras. Ovário 1-1,4 x 1,8-2 mm, densamente seríceo; estiletes desiguais, o anterior 2,4-4,8 mm compr., reto; os
posteriores 2-3,4 mm compr., divergentes. Samarídeos avermelhados, esparsamente seríceos a glabros, ala dorsal 3,8-5 x 1,6-1,8
cm; alas laterais ausentes; núcleo seminífero globoso.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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 (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão)
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Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Nordeste (Piauí, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Evans, 1991, RB, 325632,  (RB00210557)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys lutea (Griseb.) W.R.Anderson
& C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria lutea Griseb.
basiônimo Banisteriopsis lutea (Griseb.) Cuatrec.
heterotípico Banisteria hassleriana Chodat
heterotípico Banisteria hispida Nied.
heterotípico Banisteria nitrosiodora Griseb.
heterotípico Banisteria praecox Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração caduca(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr.; lâmina(s) forma ovada(s)/
orbicular(es); lâmina(s) base forma obtusa(s)/arredondada(s)/truncada(s); lâmina(s) consistência membranácea(s); lâmina(s)
indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/tomentosa(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s)
submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-lateral número de pares 4/5. Inflorescência: inflorescência(s) tipo umbela(s)/
tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma linear(es) a(s) lanceada(s); bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s)
ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) indumento glabrescente(s)/alvo a amarelo tomentoso(s); sépala(s) pré-floração imbricada(s);
sépala(s) elaióforo ausente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial glabra(s); pétala(s) margem(ns) erosa(s) a lacerada(s);
estame(s) conação conato(s) até a metade; estilete(s) anterior(es) comprimento maior(es) que os posterior(es); estilete(s)
indumento basalmente estrigoso(s)/densamente pubescente(s) até metade. Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) 6 ala(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lianas; ramos tomentosos; estípulas interpeciolares, ca. 1 mm compr., triangulares. Folhas opostas, caducifólias; pecíolo 4-8 mm
compr., 1-glanduloso na porção mediana; lâmina foliar 2-4 x 1,1-4 cm, ovada a orbicular, eglandulosa, base obtusa a truncada,
margem plana, ápice agudo a apiculado, ambas as faces tomentosas, glabrescentes na maturidade. Umbelas, 4-floras, axilares;
pedúnculos ausentes; brácteas e bractéolas 1-2 mm compr., lanceoladas a lineares, caducas ou persistentes; pedicelos 1,3-2,4 cm
compr. Sépalas 3-3,5 x 2,8-3 mm, esparsamente tomentosas, eglandulosas. Pétalas amarelas, eglandulosas, face adaxial glabra,
face abaxial serícea, a posterior com estria vinácea; limbo 1,1-8 x 1-5 mm, unguículo 2-4 mm compr. Estames 10, filetes 3-5
mm compr., livres, glabros; conectivos eglandulosos; anteras 1,2 x 2 mm, glabras. Ovário 1-1,2 x 1,8-2 mm, tomentoso; estiletes
desiguais, paralelos, retos, densamente seríceos na base, os posteriores 3-4,5 x 0,2-0,3 mm, o anterior 4-5 x 0,2-0,3 mm compr.
Samarídeos verdes, seríceos; ala dorsal 3-3,4 x 1,2-1,4 cm; alas laterais reduzidas, 2-3 pares; núcleo seminífero seríceo.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

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

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia, Tocantins)
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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, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.C. Cappellari, 2300, SP, 412030,  (SP017393), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Diplopterys lutea (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis

Figura 2: Diplopterys lutea (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 3: Diplopterys lutea (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis

Figura 4: Diplopterys lutea (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys nigrescens (A.Juss.)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria nigrescens A.Juss.
heterotípico Banisteria fimbriata Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s);
lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
glabrescente(s)/serícea(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-
lateral número de pares 4. Inflorescência: inflorescência(s) tipo umbela(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma ovada(s);
bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) indumento dourado seríceo(s);
sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente
serícea(s); pétala(s) margem(ns) fimbriada(s) a longo(s) fimbriada(s); estame(s) conação conato(s) na(s) base; estilete(s)
anterior(es) comprimento igual aos posterior(es); estilete(s) indumento glabro(s)/basalmente estrigoso(s). Fruto: mericarpo(s)
ala(s) lateral(ais) reduzida(s) a numerosa(s) crista(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 (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sebastiani, R., 20, SP, 369638,  (SP017375), São Paulo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys patula (B.Gates)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteriopsis patula B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr./25 - 40 mm compr.; lâmina(s)
forma ovada(s); lâmina(s) base forma obtusa(s)/arredondada(s)/truncada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s)/subcoriácea(s)/
coriácea(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/serícea(s)/tomentosa(s); lâmina(s) glândula(s)
muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-lateral número de pares 4/5/6. Inflorescência:
inflorescência(s) tipo tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma oblonga(s); bráctea(s) e bractéola(s) postura patente(s). Flor:
pedicelo(s) indumento dourado seríceo(s); sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo ausente(s); pétala(s)
indumento na(s) face(s) abaxial serícea(s); pétala(s) margem(ns) inteira a subinteira(s)/denticulada(s); estame(s) conação
conato(s) até a metade; estilete(s) anterior(es) comprimento subigual aos posterior(es); estilete(s) indumento glabro(s). Fruto:
mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) 4 ala(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Liana; ramos glabros; estípulas interpeciolares, triangulares, diminutas. Folhas opostas; pecíolo ca. 1 cm compr., eglanduloso;
lâmina foliar 3-11 x 1,8-6,8 cm, ovada, cartácea ou coriácea, base obtusa a truncada, margem plana a pouco revoluta, ápice agudo
a acuminado, glândulas diminutas próximo a base, face adaxial esparsamente serícea a glabra, face abaxial esparsamente serícea.
Umbelas, 4-flores, dispostas em tirsos, axilares; pedúnculos ausentes; brácteas e bractéolas persistentes, oblongas, liguladas,
ca. 1-2 mm compr.; pedicelos 0,9-1,5 cm compr. Sépalas 1,4-2,5 x 1,4-2,5 mm, seríceas, eglandulosas. Pétalas amarelas, a
posterior sem estria vinácea, eglandulosas, face adaxial glabra, face abaxial serícea; limbo 7-11 x 7-7,2 mm, unguículos 2-4
mm compr. Estames 10; filetes livres, 1,6-3,6 mm compr., o oposto a pétala posterior bem menor que os demais; conectivos
glandulosos; anteras 1-1,2 x 2-2,1 mm, glabras. Ovário 1-1,2 x 2-2,1 mm, densamente seríceo; estiletes 2-3 x 0,2-0,3 mm,
subiguais, divergentes, retos. Samarídeos seríceos; ala dorsal 1-1,2 x 1-1,4 cm; alas laterais ausentes; núcleo seminífero liso.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

W.W. Thomas, 12645, SP, 363582,  (SP017385), Bahia
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys pauciflora (G.Mey.) Nied.
Tem como sinônimo
basiônimo Triopterys pauciflora G. Mey.
homotípico Mascagnia pauciflora (G.Mey.) Cuatrec.
heterotípico Diplopteris paralias A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr.; lâmina(s) forma lanceada(s)/
ovada(s); lâmina(s) base forma truncada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
serícea(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-lateral número
de pares 8/9/10. Inflorescência: inflorescência(s) tipo umbela(s)/tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma linguiforme(s);
bráctea(s) e bractéola(s) postura patente(s). Flor: pedicelo(s) indumento dourado seríceo(s); sépala(s) pré-floração
imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente serícea(s); pétala(s)
margem(ns) fimbriada(s) a longo(s) fimbriada(s); estame(s) conação conato(s) até a metade; estilete(s) anterior(es)
comprimento menor que os posterior(es); estilete(s) indumento densamente pubescente(s) até metade. Fruto: mericarpo(s)
ala(s) lateral(ais) 4 ala(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 (Amazonas, Pará, Tocantins)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A. Cid Ferreira, 9639, RB, 351317,  (RB00210693)

BIBLIOGRAFIA

Engl. Pflanzenreich Malpighiac. 230 (1928) Malpighiac. 2
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys pubipetala (A.Juss.)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria pubipetala A.Juss.
homotípico Banisteriopsis pubipetala (A.Juss.) Cuatrec.
heterotípico Banisteria constricta Griseb.
heterotípico Banisteria pearcei Rusby
heterotípico Banisteria spruceana Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento até 3.5 mm compr./4 - 24 mm compr.; lâmina(s)
forma elíptica(s)/obovada(s); lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s)/arredondada(s)/cordada(s); lâmina(s) consistência
cartácea(s)/subcoriácea(s)/coriácea(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s) glândula(s) muitas
glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-lateral número de pares 4/5/6/7/8. Inflorescência:
inflorescência(s) tipo tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma triangular(es); bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou
adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) indumento glabrescente(s)/alvo a amarelo seríceo(s); sépala(s) pré-floração
imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial serícea(s); pétala(s) margem(ns)
erosa(s) a lacerada(s)/fimbriada(s) a longo(s) fimbriada(s); estame(s) conação conato(s) na(s) base; estilete(s) anterior(es)
comprimento maior(es) que os posterior(es); estilete(s) indumento densamente pubescente(s) até metade. Fruto: mericarpo(s)
ala(s) lateral(ais) 6 ala(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

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

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, 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

D. Sasaki, 677, SP, 384802,  (SP017496), São Paulo
R.F. Souza Silva, 94, SP, 384708,  (SP017497), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Diplopterys pubipetala (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis

Figura 2: Diplopterys pubipetala (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis

Figura 3: Diplopterys pubipetala (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys rondoniensis (B.Gates)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteriopsis rondoniensis B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento até 3.5 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s)/
orbicular(es); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial tomentosa(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-
lateral número de pares 4/5/6. Inflorescência: inflorescência(s) tipo tirso(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma ovada(s);
bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) indumento dourado tomentoso(s)
seríceo(s); sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial
serícea(s); pétala(s) margem(ns) fimbriada(s) a longo(s) fimbriada(s); estame(s) conação conato(s) até a metade; estilete(s)
anterior(es) comprimento maior(es) que os posterior(es); estilete(s) indumento glabro(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s)
lateral(ais) reduzida(s) a numerosa(s) crista(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 (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Kulhmann, CLTE 2059, SP, 30264,  (SP013322), Rondônia, Typus
M.R. Cordeiro, 903, IAN
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys sepium (A.Juss.)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria sepium A.Juss.
homotípico Banisteriopsis sepium (A.Juss.) B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s)/
obovada(s); lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s)/arredondada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s)
indumento na(s) face(s) abaxial glabra(s)/glabrescente(s)/serícea(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s)
submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-lateral número de pares 7/8/9. Inflorescência: inflorescência(s) tipo umbela(s);
bráctea(s) e bractéola(s) forma triangular(es); bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor:
pedicelo(s) indumento glabro(s); sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo ausente(s); pétala(s) indumento
na(s) face(s) abaxial serícea(s); pétala(s) margem(ns) fimbriada(s) a longo(s) fimbriada(s); estame(s) conação conato(s) até
a metade; estilete(s) anterior(es) comprimento igual aos posterior(es); estilete(s) indumento glabro(s). Fruto: mericarpo(s)
ala(s) lateral(ais) 2 ala(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Fiaschi, 1418, NY, 886141,  (NY00886141), Bahia
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys valvata (W.R.Anderson &
B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteriopsis valvata W.R.Anderson & B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento 4 - 24 mm compr./25 - 40 mm compr.; lâmina(s)
forma ovada(s)/orbicular(es); lâmina(s) base forma truncada(s)/cordada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s)
indumento na(s) face(s) abaxial tomentosa(s); lâmina(s) glândula(s) eglandulosa(s) ou 1 - 2 glândula(s) séssil(eis) ou
estipitada(s) próximo(s) à base; nervura-lateral número de pares 6/7/8/9/10. Inflorescência: inflorescência(s) tipo tirso(s);
bráctea(s) e bractéola(s) forma triangular(es)/ovada(s); bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s).
Flor: pedicelo(s) indumento marrom seríceo(s); sépala(s) pré-floração valvar(es); sépala(s) elaióforo ausente(s); pétala(s)
indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente serícea(s); pétala(s) margem(ns) erosa(s) a lacerada(s); estame(s) conação
conato(s) na(s) base; estilete(s) anterior(es) comprimento subigual aos posterior(es); estilete(s) indumento basalmente
estrigoso(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) 4 ala(s)/6 ala(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 36981, SP, 128482,  (SP000149), Bahia, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Diplopterys virgultosa (A.Juss.)
W.R.Anderson & C.C.Davis
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria virgultosa A.Juss.
homotípico Banisteriopsis virgultosa (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) quando em floração persistente(s); pecíolo(s) comprimento até 3.5 mm compr.; lâmina(s) forma ovada(s)/
orbicular(es); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
glabra(s)/serícea(s); lâmina(s) glândula(s) muitas glândula(s) diminuta(s) submarginal(ais) ou marginal(ais); nervura-lateral
número de pares 4/5/6/7/8. Inflorescência: inflorescência(s) tipo umbela(s); bráctea(s) e bractéola(s) forma cimbiforme;
bráctea(s) e bractéola(s) postura ereta(s) ou adpressa(s) ao pedicelo(s). Flor: pedicelo(s) indumento alvo a amarelo seríceo(s);
sépala(s) pré-floração imbricada(s); sépala(s) elaióforo presente(s); pétala(s) indumento na(s) face(s) abaxial serícea(s);
pétala(s) margem(ns) erosa(s) a lacerada(s)/denticulada(s); estame(s) conação conato(s) na(s) base; estilete(s) anterior(es)
comprimento igual aos posterior(es); estilete(s) indumento glabro(s)/basalmente estrigoso(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s)
lateral(ais) reduzida(s) a numerosa(s) crista(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho, 4032, SP, 254148,  (SP017695), Bahia
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Excentradenia W.R.Anderson
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Excentradenia, Excentradenia primaeva.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Excentradenia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB101488.

DESCRIÇÃO

Trepadeiras; lâminas foliares eglandulosas, nervuras terciárias fortemente escalariformes, pecíolo 2-glanduloso no ápice; tirsos
de umbelas ou umbelas solitárias, axilares, pedúnculo do cincino ausente, bractéolas 1-glandulosas; pétala posterior fimbriada;
estiletes lirados, ápice uncinado; mericarpos alados com alas laterais mais desenvolvidas do que a ala posterior, alas laterais 2,
fusionadas na base.

COMENTÁRIO

No Brasil, Excentradenia é representado somente por E. primaeva.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, 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, Pará)

BIBLIOGRAFIA

Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In Das Pflanzenreich, ed. A. Engler, IV. 141: 1–870.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Excentradenia primaeva (W.R.Anderson)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea primaeva W.R. Anderson

DESCRIÇÃO

Trepadeiras; lâminas foliares eglandulosas, nervuras terciárias fortemente escalariformes, pecíolo 2-glanduloso no ápice; tirsos
de umbelas ou umbelas solitárias, axilares, pedúnculo do cincino ausente, bractéolas 1-glandulosas; pétala posterior fimbriada;
estiletes lirados, ápice uncinado; mericarpos alados com alas laterais mais desenvolvidas do que a ala posterior, alas laterais 2,
fusionadas na base.

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 Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

O.C. Nascimento, 135, IAN, 148246a,  (IAN148246a), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Excentradenia primaeva (W.R.Anderson) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Galphimia Cav.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Galphimia, Galphimia australis, Galphimia brasiliensis, Galphimia gracilis,
Galphimia platyphylla.

COMO CITAR

Almeida, R.F., Francener, A., Pessoa, C., Sebastiani, R., Oliveira, Y.R., Amorim, A.M.A., Mamede, M.C.H. Malpighiaceae in
Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/
FB8860.

Tem como sinônimo
heterotípico Thryallis L.

DESCRIÇÃO

Arbusto ou subarbusto, ocasionalmente arvoretas; estípulas epipeciolares, persistentes; folhas usualmente com glândulas no
pecíolo e/ou próxima na margem da lâmina foliar. Inflorescência terminal, ereta, um pseudoracemo com cincínios unifloros, o
pseudoracemo isolado ou agrupado em panículas; brácteolas eglandulares, persistente. Sépalas com glândulas ausentes ou com
uma única pequena glândula na base entre as sépalas. Pétalas amarelas, se tornando vermelha com o tempo, a pétala posterior
pouco diferente das pétalas laterais. Estames glabrous, filetes livres ou conados na base, maiores os próximos a sépala posterior do
que da pétala posterior. Ovário tricarpelar; estilete 3, subulados, com estigma apical pequeno. Fruto tricoca liso, exceto por uma
quilha dorsal estreita (Anderson et al. 2006)

COMENTÁRIO

Galphimia possui 26 espécies, quatro na América do Sul, e o resto na América Central e do Norte. No Brasil são encontradas três
espécies. A maioria das espécies ocorrem em vegetações abertas e matas secas.
Etimologia: Galphimia é um anagrama de Malpighia

Forma de Vida
Arbusto, Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

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

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

1. Ovário e fruto velutino; sépalas usualmente com um tufo de tricomas no ápice; pecíolo 3,0-10,0 mm compr., estrigoso;
pedúnculo presente, 0,4-2,0 (3,0) mm compr.................................................G. brasiliensis
 
1.      Ovário e fruto glabro; sépalas completamente glabras; pecíolo 1,5-6,0 mm compr., glabro; pedúnculo ausente ou curto,
algumas vezes até 1,5 (-2,5) mm compr.
 
2.  Lâmina foliar linear, lanceolada a estreitamente elíptica; pedicelo tomentuloso, com tricomas isolados ou glabro; sépalas
2,5-3,5 (-4,0) x 1,0-1,8 mm; pétalas com limbo 3,0-5,0 mm compr.; fruto tricoca 3,0-3,8 mm compr........G. australis
 
2. Lâmina foliar elíptica, amplamente lanceolada, ovada a amplamente ovada, ocasionalmente suborbicular; pedicelo glabro;
sépalas 4,0-5,7 x 2,0-2,5 mm; pétalas com limbo 7,0-8,5 mm compr.; fruto tricoca 4,0-5,0 mm compr.....................................G.
platyphylla

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. 2005. Galphimia (Malpighiaceae) in South America. Contr. Univ. Mich. Herb.,2(24): 1-12.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Galphimia australis Chodat
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s); adaxial glabra(s). Flor: ovário(s) glabro(s); sépala(s) glabra(s). Fruto: indumento glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva a subarbusto até 1 m alt. Folhas membranáceas; pecíolo (1,5-) 2,0-6,0 mm compr., glabro, eglanduloso; lâmina 2,5-7,0 (-8,0)
× (0,5-) 1,0-2,5 (-3,3) cm, linear a lanceolada a estreitamente elíptica, base aguda, ápice apiculado, margem inteira, revoluta;
ambas as faces glabras, nervura principal proeminente na face abaxial, secundárias não evidentes, glândulas na margem próxima
a base da lâmina ou até 0,8 cm acima, ou ausentes. Racemos terminais, pedúnculo ausente ou rudimentar, algumas vezes até 1,5
(-2,5) mm compr.; brácteas 1,0-5,0 (-7,0) mm compr.; bractéolas 0,5-1,5 (-2,0) mm compr., triangulares; pedicelo 2,5-5,0 (-10,0)
mm compr., tomentuloso ou com tricomas isolados a glabro. Sépalas 2,5-3,5 (-4,0) x 1,0-1,8 mm, glabras; glândulas 0,2-0,5 mm
diam., geralmente 1, algumas vezes 2, na base das sépalas, ou ausentes. Pétalas amarelas tornando-se vermelha com o tempo,
unha 1,3-1,5 (-1,7) mm compr., limbo 3,0-5,0 x 2,5-4,0 mm, a pétala posterior um pouco maior que as laterais. Estames com
filamentos desiguais e anteras subiguais. Ovário glabro; estiletes subiguais 3,5-4,8 mm compr., os dois anteriores mais longos do
que o posterior. Fruto tricoca 3,0-3,8 x 2,0-2,5 mm, glabro. 

Forma de Vida
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

Mattos, J.R., 8484, SP, 75299,  (SP010724), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Galphimia australis Chodat

Figura 2: Galphimia australis Chodat

Figura 3: Galphimia australis Chodat

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. 2005. Galphimia (Malpighiaceae) in South America. Contr. Univ. Mich. Herb.,2(24): 1-12.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Galphimia brasiliensis (L.) A.Juss.
Tem como sinônimo
basiônimo Thryallis brasiliensis L.

DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s); adaxial glabra(s). Flor: ovário(s) glabro(s); sépala(s) glabra(s). Fruto: indumento glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva a subarbusto até 1,5 m alt. Indumento em todas as partes vegetativas, formada por tricomas estreitos a ondulados, cada
tricoma inserido em um tubérculo. Folhas membranáceas; pecíolo 0,3-1,0 cm compr., tuberculado-estrigoso, eglanduloso; lâmina
2,0-5,0 × 1,0-3,8 cm, ovada a elíptica, base aguda a truncada, ápice apiculado ou agudo, margem inteira, revoluta; ambas as faces
glabras ou com alguns tricomas inseridos em tubérculos próximos a base e na nervura principal, nervura principal proeminente
na face abaxial, secundárias não evidentes, glândulas na margem até 6,0 mm acima da base da lâmina. Racemos terminais,
raque tuberculada e estrigosa, pedúnculo 0,4-2,0 (-3,0) mm compr.; brácteas 1,2-2,0 mm compr.; bractéolas 0,5-0,8 mm compr.,
lineares; pedicelo 2,5-5,5 mm compr., estrigoso. Sépalas ca. 2,5 x 1,0-1,1 mm, glabras ou glabrescente, usualmente com um tufo
de tricomas no ápice; glândulas ausentes. Pétalas amarelas tornando-se rósea ou vermelha com o tempo, unha 0,5-1,0 mm compr.,
limbo ca. 4,0 x 3,0 mm, a pétala posterior com a unha um pouco mais larga que as laterais. Estames com filamentos desiguais e
anteras subiguais. Ovário velutino; estiletes subiguais 3,3-4,3 mm compr. Fruto tricoca ca. 3,6 x 2,0 mm, velutino. 

Forma de Vida
Erva, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

D.B.O.S. Cardoso, 916, SP, 397993,  (SP017764), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Galphimia brasiliensis (L.) A.Juss.

Figura 2: Galphimia brasiliensis (L.) A.Juss.

Figura 3: Galphimia brasiliensis (L.) A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. 2005. Galphimia (Malpighiaceae) in South America. Contr. Univ. Mich. Herb.,2(24): 1-12.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Galphimia gracilis Bartl.
Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

Hatschbach, G, 56354, MBM (MBM161174), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Galphimia gracilis Bartl.

Figura 2: Galphimia gracilis Bartl.
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Figura 3: Galphimia gracilis Bartl.

Figura 4: Galphimia gracilis Bartl.

Figura 5: Galphimia gracilis Bartl.
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Figura 6: Galphimia gracilis Bartl.

Figura 7: Galphimia gracilis Bartl.

595

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572635.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572636.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Galphimia platyphylla Chodat
DESCRIÇÃO

Folha: abaxial glabra(s); adaxial glabra(s). Flor: ovário(s) glabro(s); sépala(s) glabra(s). Fruto: indumento glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto até 0,5 m alt. Folhas membranáceas; pecíolo 1.5–6 mm compr., glabro, eglanduloso; lâmina 3,0-7,5 × (1,5-) 2,0-4,0
(-5,0) cm, elíptica, amplamente lanceolada, ovada a amplamente ovada, ocasionalmente suborbicular, base cuneada, ápice agudo
ou apiculado, margem inteira, revoluta; ambas as faces glabras, nervura principal proeminente na face abaxial, secundárias pouco
ou não evidentes, glândulas na margem até 5,0 mm acima da base da lâmina. Racemos terminais, raque tomentulosa durante a
antese, pedúnculo ausente; brácteas 1,0-5,0 (-7,0) mm compr.; bractéolas 0,5-1,5 (-2,0) mm compr., lineares; pedicelo 1,5-8,0
mm compr., glabro. Sépalas 4,0-5,7 x 2,0-2,5 mm, glabras; glândulas 0,3-0,6 mm diam., na base das sépalas, ou ocasionalmente
ausentes. Pétalas amarelas tornando-se vermelha com o tempo, unha 2,0-2,5 mm compr., limbo 7,0-8,5 x (4,0-) 5,0-5,5 mm,
a pétala posterior um pouco mais larga que as laterais. Estames com filamentos desiguais e anteras subiguais. Ovário glabro;
estiletes subiguais 4,2-5,3 mm compr. Fruto tricoca  4,0-5,0 x 3,0-3,7 mm, glabro. 

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 33058, NY, 998263,  (NY00998263), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Galphimia platyphylla Chodat

Figura 2: Galphimia platyphylla Chodat

Figura 3: Galphimia platyphylla Chodat
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Figura 4: Galphimia platyphylla Chodat

Figura 5: Galphimia platyphylla Chodat

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. 2005. Galphimia (Malpighiaceae) in South America. Contr. Univ. Mich. Herb.,2(24): 1-12.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Glandonia Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Glandonia, Glandonia macrocarpa, Glandonia prancei, Glandonia williamsii.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Glandonia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB84771.

DESCRIÇÃO

Arbustos; estípulas conadas, interpeciolares, decíduas; tirsos, eretos; pedicelo circinado na pré-antese; botões florais piramidais;
pétalas laterais brancas; 10 estames férteis, filetes pubescentes, conectivos não concrescidos, anteras retas, ápice das tecas esguio,
mais longo que o conectivo; ovário 3-locular, estiletes com ápice dobrado, estigma terminal; mericarpos glabros.

Forma de Vida
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)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Glandonia do Brasil (modificado de Guesdon et al. 2018)
1. Lâminas foliares coriáceas, glandulosas por toda lâmina; pétala posterior com 18 glândulas marginais próximas a base;
mericarpos com ápice agudo.. G. williamsii
1. Lâminas foliares cartáceas, glandulosas somente na base; pétala posterior com 5-12 glândulas marginais próximas a base;
mericarpos com ápice truncado.. 2
2. Lâminas foliares obovadas, glândululas amarelas, ca. 1.3 mm diam.; pedúnculo 1-2 mm compr.; pedicelo 10-15 mm compr.;
pétala posterior 5-9-glandulosa na margem próximo a base.. G. macrocarpa
2. Lâminas foliares elípticas, glândulas brancas, ca. 0.5 mm diam.; pedúnculos 2-4.8 mm compr.; pedicelos 6-8.3 mm compr.;
pétala posterior 12-glandulosa na margem próximo a base.. G. prancei

599

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

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB84771
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB84771
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Glandonia macrocarpa Griseb.
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) glândula(s) posição somente na(s) base; lâmina(s) textura cartácea(s). Flor: pedicelo(s) comprimento 10
à 15 mm comprimento; pétala(s) posterior(es) glândula(s) marginal(ais) número 5 à 12 glândula(s). Fruto: mericarpo(s)
ápice(s) forma truncado(s).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Assunção, P.A.C.L., 725, SP, 330846,  (SP017755), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Glandonia macrocarpa Griseb.

BIBLIOGRAFIA

Mart. Fl. Bras. 12: I. 23 (1858)xii. I. 23 (1858)
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Glandonia prancei W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) glândula(s) posição somente na(s) base; lâmina(s) textura cartácea(s). Flor: pedicelo(s) comprimento 6 à 9
mm comprimento; pétala(s) posterior(es) glândula(s) marginal(ais) número 5 à 12 glândula(s). Fruto: mericarpo(s) ápice(s)
forma truncado(s).

Forma de Vida
Árvore

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

G.T. Prance, 3363, NY, 71253,  (NY00071253), Amazonas, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Glandonia prancei W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Mem. New York Bot. Gard. 32: 147 (1981)-
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Glandonia williamsii Steyerm.
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) glândula(s) posição por todo(s) lâmina(s); lâmina(s) textura coriácea(s). Flor: pedicelo(s) comprimento 10
à 15 mm comprimento; pétala(s) posterior(es) glândula(s) marginal(ais) número 18 glândula(s). Fruto: mericarpo(s) ápice(s)
forma agudo(s).

Forma de Vida
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)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 15516, INPA, 33733,  (INPA0033733), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Fieldiana Bot. 28: No. 2 288 (1952). 28: No. 2 288 (1952
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heladena A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Heladena, Heladena multiflora.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Heladena in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8863.

Tem como sinônimo
heterotípico Malpigiantha Rojas Acosta

DESCRIÇÃO

Trepadeiras; lâminas foliares 2-6 glandulosas na margem próximo a base, pecíolo 0-2-glanduloso no ápice; tirsos longos, axilares,
  bractéolas eglandulosas; sépalas com elaióforos pedunculados; pétalas fimbriadas; estiletes retos, ápice uncinado; mericarpos
lisos.

COMENTÁRIO

Heladena possui somente uma espécies, Heladena multiflora, ocorrendo majoritariamente no Brasil em floresta estacional
semidecidual.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

BIBLIOGRAFIA

Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In Das Pflanzenreich, ed. A. Engler, IV. 141: 1–870.

603

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

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8863
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8863


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heladena multiflora (Hook. & Arn.) Nied.
Tem como sinônimo
basiônimo Bunchosia multiflora Hook. & Arn.
heterotípico Hiraea bunchosioides A.Juss.
heterotípico Mascagnia biglandulosa (A.Juss.) Griseb.
heterotípico Mascagnia bunchosioides (A.Juss.) Griseb.

DESCRIÇÃO

Trepadeiras; lâminas foliares 2-6 glandulosas na margem próximo a base, pecíolo 0-2-glanduloso no ápice; tirsos longos, axilares,
  bractéolas eglandulosas; sépalas com elaióforos pedunculados; pétalas fimbriadas; estiletes retos, ápice uncinado; mericarpos
lisos.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

E.P. Heringer, s.n., SP, 80015,  (SP017763), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heladena multiflora (Hook. & Arn.) Nied.

Figura 2: Heladena multiflora (Hook. & Arn.) Nied.

Figura 3: Heladena multiflora (Hook. & Arn.) Nied.

Figura 4: Heladena multiflora (Hook. & Arn.) Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Heteropterys, Heteropterys admirabilis, Heteropterys aenea, Heteropterys
aliciae, Heteropterys alternifolia, Heteropterys amplexicaulis, Heteropterys andersonii, Heteropterys arcuata, Heteropterys
arenaria, Heteropterys argyrophaea, Heteropterys aureosericea, Heteropterys bahiensis, Heteropterys banksiifolia, Heteropterys
bicolor, Heteropterys brasiliensis, Heteropterys brunnea, Heteropterys bullata, Heteropterys byrsonimifolia, Heteropterys
caducibracteata, Heteropterys campestris, Heteropterys capixaba, Heteropterys catingarum, Heteropterys catoptera,
Heteropterys chrysophylla, Heteropterys ciliata, Heteropterys cochleosperma, Heteropterys coleoptera, Heteropterys conformis,
Heteropterys cordifolia, Heteropterys coriacea, Heteropterys corumbensis, Heteropterys crenulata, Heteropterys crinigera,
Heteropterys cristata, Heteropterys dichromocalyx, Heteropterys dumetorum, Heteropterys dusenii, Heteropterys eglandulosa,
Heteropterys escalloniifolia, Heteropterys eucalyptifolia, Heteropterys fluminensis, Heteropterys follianum, Heteropterys
fragilis, Heteropterys fruticosa, Heteropterys glabra, Heteropterys glazioviana, Heteropterys grandiflora, Heteropterys
hatschbachii, Heteropterys hypericifolia, Heteropterys imperata, Heteropterys intermedia, Heteropterys jardimii, Heteropterys
krapovickasii, Heteropterys leona, Heteropterys leschenaultiana, Heteropterys lindleyana, Heteropterys macradena, Heteropterys
macrostachya, Heteropterys marginata, Heteropterys marleneae, Heteropterys mathewsana, Heteropterys megaptera,
Heteropterys microcarpa, Heteropterys mulgurae, Heteropterys multiflora, Heteropterys murcapiresii, Heteropterys nervosa,
Heteropterys nitida, Heteropterys nordestina, Heteropterys oberdanii, Heteropterys occhionii, Heteropterys orinocensis,
Heteropterys ovata, Heteropterys pannosa, Heteropterys parvifructa, Heteropterys patens, Heteropterys pauciflora, Heteropterys
perplexa, Heteropterys prancei, Heteropterys procoriacea, Heteropterys pteropetala, Heteropterys racemosa, Heteropterys
reticulata, Heteropterys rhopalifolia, Heteropterys rubiginosa, Heteropterys rufula, Heteropterys sanctorum, Heteropterys
sericea, Heteropterys serrata, Heteropterys sessilifolia, Heteropterys siderosa, Heteropterys sincorensis, Heteropterys
subhelicina, Heteropterys sylvatica, Heteropterys syringifolia, Heteropterys ternstroemiifolia, Heteropterys thyrsoidea,
Heteropterys tomentosa, Heteropterys trichanthera, Heteropterys trigoniifolia, Heteropterys umbellata, Heteropterys wiedeana,
Heteropterys xanthophylla.

COMO CITAR

Pessoa, C., Almeida, R.F., Amorim, A.M.A. 2020. Heteropterys in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8865.

Tem como sinônimo
homotípico Heteropteris Kunth
heterotípico Atopocarpus Cuatrec.
heterotípico Banisteria L.
heterotípico Clonodia Griseb.
heterotípico Holopetalon Rchb.
heterotípico Skoliopteris Cuatrec.

DESCRIÇÃO

Trepadeiras, arbustos ou arvoretas; estípulas diminutas, livres, triangulares, persistentes, interpeciolares ou epipeciolares;
folhas opostas, raramente alternas ou verticiladas, glandulosas nos pecíolos e/ou lâminas. Inflorescência uma umbela, corimbo
ou tirso; pedúnculo do cincino bem desenvolvido a ausente (em espécies do grupo Apytchia); bractéolas apicais a subapicais
no pedúnculo, eglandulosas. Flores aromáticas ou não; sépalas expondo pétalas no botão floral ou cobrindo as pétalas no botão
floral, 0-2-glandulosas; corola zigomorfa, pétala posterior diferenciada das laterais; pétalas amarelas, brancas, róseas, laranja
ou avermelhadas, geralmente glabras; pétalas laterais com margem inteira, denticulada a erosa; androceu zigomorfo; estames
10, todos férteis; filetes conados na base, heteromórficos; anteras ± homomórficas, as 3 posteriores as vezes menores que as
demais, geralmente glabras, conectivo glanduloso, não expandido; gineceu zigomorfo; ovário 3-carpelar, conados proximalmente,
distintos distalmente, todos férteis; estiletes 3, estilete anterior style diferente dos posteriores em comprimento e forma; ápice
dos estiletes truncado a uncinado, estigma lateral. Fruto esquizocárpico, separando-se em 3 mericarpos alados; ala dorsal mais
desenvolvida que as laterais, espessada na região inferior; núcleo seminífero liso, rugoso, cristado ou alado.

COMENTÁRIO

Heteropterys Kunth é o maior gênero de Malpighiaceae e compreende ca. 160 espécies com distribuição neotropical,
exceto H. leona (Cav.) Exell, que também ocorre na costa oeste da África (Anderson 2001; Amorim 2003; Pessoa et al.
2014). Heteropterys é facilmente reconhecido quando em fruto, por apresentar samarídeos esquizocárpicos, onde cada mericarpo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

possui uma ala dorsal desenvolvida e espessada na margem inferior e alas laterais ausentes ou muito reduzidas. Entretanto, o
gênero é consideravelmente mais difícil de caracterizar com base em caracteres florais. Por essa razão, inúmeras espécies que
foram descritas com base apenas em material florido só foram corretamente posicionadas em Heteropterys quando material em
fruto se tornou disponível. A taxonomia do grupo é extremamente complexa devido ao seu tamanho e poucos estudos amplos,
carecendo de uma revisão taxonômica geral e uma nova classificação infragenérica.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore, 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
Caatinga (stricto sensu), Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta de Várzea, Floresta Estacional Decidual,
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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 (Alagoas, Sergipe)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para os grupos informais de Heteropterys do Brasil (modificada de Amorim 2003 e Pessoa et al. 2014)
1. Árvores ou arbustos eretos ou arbustos escandentes; estípulas interpeciolares; lâminas foliares coriáceas; sépalas cobrindo as
pétalas no botão floral, ápice revoluto na antese.. H. grupo Parabanisteria
1. Trepadeiras, raramente arbustos escandentes; estípulas epipeciolares; lâminas foliares membranáceas a cartáceas, raro coriácea;
sépalas expondo as pétalas no botão floral, ápice plano na antese.. 2
 
2. Pedúnculos florais ausentes.. H. grupo Apytchia
2. Pedúnculos florais bem desenvolvidos.. 3
 
3. Pétalas róseas a alvas, dorsalmente proeminentemente carenadas; estiletes com ápices geniculados.. H. grupo Rhodopetalis
3. Pétalas amarelas ou a posterior com cor diferente das laterais, dorsalmente levemente carenadas ou não-carenadas (em H.
dusenii pétalas dorsalmente proeminentemente carenadas, mas pétala posterior com cor diferente das laterais); estiletes com ápices
sempre retos.. 4
 
4. Estames geralmente com filetes pilosos na base (exceto H. bicolor, H. megaptera e H. sincorensis); estiletes geralmente
diminutos, com comprimento em geral menor que o ovário.. 5
4. Estames geralmente com filetes glabros na base; estiletes bem desenvolvidos, de comprimento em geral igual ou maior que o
ovário.. 6
 
5. Lâmina foliar com indumento dourado ou metálico-seríceo na face abaxial.. H. grupo Metallophyllis
5. Lâmina foliar com outros tipos de indumento ou glabrescentes na face abaxial.. H. grupo Madarophyllis
 
6. Pecíolo em geral biglanduloso na base (eglanduloso ou raramente biglanduloso em H. intermedia); bractéola inserida no ápice
do pedúnculo.. H. grupo Stenophyllarion
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

6. Pecíolo geralmente eglanduloso ou biglanduloso no terço-médio ou no ápice; bractéola inserida abaixo do ápice do pedúnculo..
H. grupo Xanthopetalis
Chave para Heteropterys grupo Apytchia do Brasil (Modificada de Amorim 2003 e Amorim & Marinho 2020)
 
1. Lâmina foliar com emergências na margem, face abaxial tomentosa, velutina ou glabrescente; inflorescência com eixos
ferrugíneos, brácteas e bractéolas não expandidas, ferrugíneas; flores com pedicelo e sépalas ferrugíneas; pétalas carenadas,
patentes.. 2
1. Lâmina foliar sem emergências na margem, face abaxial metálico-serícea, velutina a glabrescente; inflorescência com eixos
castanho-claro a esverdeados, brácteas e bractéolas foliáceas, não ferrugíneas; flores com pedicelo e sépalas castanho-claras;
pétalas não carenadas, deflexas.. 14
 
2. Pecíolo encoberto pela base da lâmina foliar; lâminas foliares abaxialmente tomentosas ou velutinas; brácteas com emergências
nas margens (exceto em H. capixaba).. 3
2. Pecíolo visível; lâminas foliares seríceas ou glabras; brácteas sem emergências nas margens.. 9
 
3. Estilete anterior reto, os posteriores arqueados ou curvados na base; estigmas voltados para o centro da flor.. 4
3. Todos os estiletes retos, os posteriores estorcidos; estigmas voltados para a pétala posterior.. 8
 
4. Ápice dos estiletes arredondados a obtusos, não uncinado.. 5
4. Ápice dos estiletes apiculado ou obtuso-apiculado, uncinado.. 6
 
5. Ramos 5-10 mm diâm.; lâmina foliar 8,5-21,7 cm compr., margem plana, com projeções denticuladas; pétalas laterais com
margem erosa, pétala posterior com margem denticulada; floresta ombrófila densa no Estado do Rio de Janeiro e São Paulo.. H.
crinigera
5. Ramos 2-5 mm diâm.; lâmina foliar 1,7-10 cm compr., margem revoluta, sem projeções denticuladas; pétalas laterais e
posterior inteiras ou erosas; floresta ombrófila densa no Estado do Espírito Santo.. H. capixaba
 
6. Pecíolos 6-25 mm compr.; lâmina foliar adaxialmente bulada; pedicelo 5-13 mm compr.; pétala posterior com margem
completamente glanduloso-denticulada; floresta ombrófila densa no Estado de São Paulo.. H. thyrsoidea
6. Pecíolo 3-10 mm compr.; lâmina foliar não bulada; pedicelo 4-9,5 mm comp.; pétala posterior com margem inteira, erosa ou
glanduloso-denticulada na porção proximal.. 7
 
7. Pedicelo 0,6-1,8 mm larg.; sépalas 1,3-1,6 mm compr., não adpressas aos filetes; pétalas membranáceas; floresta ombrófila
densa nos Estados do Amapá, Amazonas e Pará.. H. ciliata
7. Pedicelo 0,8-2,7 mm larg.; sépalas 1,5-2 mm compr., adpressas aos filetes; pétalas cartáceas; floresta ombrófila densa no Estado
da Bahia.. H. jardimii
 
8. Lâmina foliar 3-13,5 cm larg.; pétala posterior com mácula vinácea; estiletes 2,6-3,7 mm compr., paralelos; mericarpos alados
35-55 mm compr., dispostos obliquamente ao receptáculo; floresta ombrófila densa no Estado da Bahia.. H. cordifolia
8. Lâmina foliar 0,9-3,1 cm larg.; pétala posterior sem mácula; estiletes 2,3-3 mm compr., divergentes; mericarpo alado 19-21 mm
compr., dispostos horizontalmente ao receptáculo; floresta ombrófila densa no Estado do Rio de Janeiro.. H. fragilis
 
9. Pecíolo confluente com o pecíolo oposto, através de um intumescimento do nó; lâmina foliar adaxialmente bulada; floresta
ombrófila densa no Estado da Bahia.. H. bullata
9. Pecíolo não confluente com o pecíolo oposto; lâmina foliar adaxialmente não bulada.. 10
 
10. Brácteas 1-2,2 mm compr.; pétalas alaranjadas ou amarelo-pálidas com máculas vermelhas; mericarpo alado 38-77 mm
compr.; núcleo seminífero 8-14 mm diâm.. 11
10. Brácteas 0,6-1 mm compr.; todas as pétalas amarelo-vívidas, sem máculas vermelhas; mericarpos alados 30-48 mm compr.;
núcleo seminífero 4-8 mm diâm.. 12
 
11. Pedicelo 3,5-7,3 mm compr.; pétalas laterais espessadas no centro do limbo; pétala posterior triangular; estame oposto à sépala
anterior ca. 5,2 mm compr., coerente com os filetes adjacentes e curvado para dentro; conectivo distalmente alargado, deslocando
tecas lateralmente; floresta ombrófila densa no Estado do Espírito Santo.. H. admirabilis
11. Pedicelo 10,4-18 mm compr., pétalas laterais dorsalmente carenadas; pétala posterior suborbicular; estame oposto à sépala
posterior ca. 3,6 mm compr., não coerente com os filetes adjacentes; conectivo não alargado, tão longo quanto tecas; floresta
ombrófila densa e restingas nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.. H. patens
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12. Ramos lisos; folhas adpressas aos ramos; pedicelo 3,5-5,7 mm compr.; flores reunidas em tirsos, 4-20 flores decussadas;
mericarpo alado róseo na maturidade, disposto horizontalmente ao receptáculo; restingas no Estado do Espírito Santo.. H.
oberdanii
12. Ramos sulcados, lateralmente achatados ou 3-lobados; folhas não adpressas aos ramos; pedicelo 3,5-10 mm compr.; flores
reunidas em umbelas 4-6-floras; mericarpos alados castanho-claro ou ferrugíneo, disposto perpendicularmente quando somente 1
mericarpo se desenvolve ou oblíqua ou horizontalmente quando 2-3 mericarpos se desenvolvem.. 13
 
13. Sépalas com ápice obtuso ou arredondado, 1,3-1,5 mm compr.; pétalas laterais com limbo 3,5-4,8 mm compr.; filetes 2
opostos à pétala látero-posterior 2,9-3,5 mm compr.; estiletes 2,9-3,3 mm compr.; florestas ombrófilas densas e restingas nos
Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.. H. nordestina
13. Sépalas com ápice agudo, 1,8-2,5 mm compr.; pétalas laterais com limbo 4,5-5,5 mm compr.; filetes 2 opostos à pétala látero-
posterior 4-4,5 mm compr.; estiletes 4-4,5 mm compr.; florestas ombrófilas densas e restingas no Estado da Bahia.. H. imperata
 
14. Lâmina foliar abaxialmente serícea, raramente velutina; mericarpos alados com margem inferior da ala espessada até a aréola..
15
14. Lâmina foliar abaxialmente glabra ou glabrescente; mericarpos alados com margem inferior da ala espessada até o núcleo
seminífero.. 17
 
15. Indumento metálico; tricomas densamente agrupados, encobrindo a epiderme na face abaxial.. 16
15. Indumento ferrugíneo ou castanho-escuro; tricomas esparsamente agrupados, não encobrindo epiderme.. H. catingarum
 
16. Pecíolo 14-40 mm compr.; lâmina foliar 6-15 cm larg.. floresta ombrófila densa nos Estado de.. H. aurosericea
16. Pecíolo 7-20 mm compr.; lâmina foliar 2,6-11 cm larg.. H. argyrophaea
 
17. Pecíolo 7-22 mm compr.; lâmina foliar 4,6-16,4 × 1,5-8 cm.. 18
17. Pecíolo 15-67 mm compr.; lâmina foliar 8-29 × 5-16,3 cm.. 20
 
18. Lâmina foliar com margem sinuada, abaxialmente 8-14-glandulosa; estiletes flexuosos, 3,7-4,2 mm compr., mais longos que
androceu; floresta ombrófila densa no Estado do Rio de Janeiro.. H. occhionii
18. Lâmina foliar com margem inteira, abaxialmente eglandulosa; estiletes retos ou arqueados na base, 1,5-2,5 mm compr., tão
longos quanto androceu.. 19
 
19. Pétala posterior e laterais patentes, hialinas, decíduas; estiletes retos, divergentes, ápice truncado; estigmas subapicais; floresta
ombrófila densa no Estado do Rio de Janeiro.. H. ternstroemiifolia
19. Pétala posterior ereta a patente, pétalas laterais reflexas, amarelo-pálidas, persistentes; estilete anterior reto, os posteriores
arqueados na base, ápice obtuso; estigmas laterais; floresta ombrófila densa no Estado da Bahia.. H. conformis
 
20. Pétala posterior e laterais deflexas; estiletes retos, divergentes, os posteriores inclinados em direção as pétalas látero
posteriores, o anterior inclinado em direção à sépalas anterior; estigma subapical.. 21
20. Pétala posterior ereta a ereto-patente, pétalas laterais subdeflexas a deflexas; estilete anterior reto, os posteriores arqueados na
base; estigma lateral.. 22
 
21. Pecíolos e lâminas foliares abaxialmente seríceas a glabras; pétala posterior e laterais deflexas; estiletes não lirados na base;
floresta ombrófila densa no Estado da Bahia.. H. sanctorum
21. Pecíolos e lâminas foliares abaxialmente densamente velutinos; pétala posterior suberetas ou todas patentes; estiletes lirados
na base; floresta ombrófila densa no Estado do Espírito Santo.. H. follianum
 
22. Lâminas foliares 11,6–29 × 7,8–16,3 cm, margem (inteira-) crenada a sinuada; inflorescência 9,5–25,5 cm compr.; pétalas
laterais e posterior amarelo claro; mericarpo alado 48–65 mm compr.; floresta ombrófila densa nos Estado do Espírito Santo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro.. H. lindleyana
22. Lâminas foliares (9,7–)13,6–17 × (3,2–)5,2–5,6(–6,2) cm, margem inteira; inflorescência (4–)5,5–11,5(–14) cm compr.;
pétalas amarelo vivo, pétala posterior alva; mericarpo alado (38–)42–47 mm compr.; floresta ombrófila densa nos Estado do
Espírito Santo.. H. eucalyptifolia
Chave para Heteropterys grupo Stenophyllarion do Brasil (Modificado de Sebastiani & Mamede 2010)
 
1. Corimbos solitários, axilares; bractéolas 1-glandulosa; pétala posterior com margem glandulosa; anteras pubescentes; mericarpo
alado com núcleo seminífero oblongo.. 2
1. Corimbos agrupados em panículas, axilares ou terminais; bractéolas eglandulosas; pétala posterior com margem eglandulosa ou
2-glandulosa na base do limbo; anteras glabras; mericarpo alado com núcleo seminífero deltoide ou oval.. 3
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2. Planta com indumento seríceo, hialino; estípulas interpeciolares; pedúnculo mais longo que o pedicelo; sépalas elípticas, ápice
arredondado; pétala posterior menor que as laterais; filetes triangulares.. H. fluminensis
2. Planta com indumento tomentoso, bege; estípulas ausentes; pedúnculo tão longo quanto pedicelo; sépalas lanceoladas, ápice
estreitado; pétala posterior maior que as demais; filetes lineares.. H. brunnea
 
3. Corimbos agrupados em panículas piramidais; pedúnculo reduzido.. 4
3. Corimbos agrupados em panículas retangulares; pedúnculo tão longo quanto pedicelo.. 5
 
4. Lâminas foliares com base obtusa, glândulas marginais conspícuas sempre presentes; ápice do estilete arredondado; mericarpo
alado com ala obovada, 16-30 mm compr.. H. intermedia
4. Lâminas foliares com base arredondada, glândulas marginais conspícuas geralmente ausentes; ápice do estilete pedaliforme;
mericarpo alado com ala ovada, até 16 mm compr.. H. microcarpa
 
5. Lâminas foliares membranáceas, lanceoladas a elíptica, abaxialmente tomentosas, tricomas castanhos, raramente glandulosas;
cálice geralmente eglanduloso; pétala posterior tão longa quanto as laterais.. H. pauciflora
5. Lâminas foliares cartáceas, elípticas a ovadas, abaxialmente glabras, margem glandulosa; cálice 8-glanduloso; pétala posterior
mais longa que as laterais.. 6
 
6. Lâminas foliares com margem plana, ondulada; raramente 1-2-glandulosas entre as unidades florais; pétalas róseas; mericarpo
alado com núcleo seminífero ovado, sem espessamento até a base do estilete.. H. crenulata
6. Lâminas foliares com margem revoluta; 1-2-glandulosas entre as unidades florais; pétalas amarelas; mericarpos alados com
núcleo seminífero deltoide, com espessamento até a base do estilete.. 7
 
7. Lâmina foliar com margem inteira; estípulas ausentes; ápice do estilete truncado.. H. leschenaultiana
7. Lâmina foliar com margem denticulada; estípulas epipeciolares; ápice do estilete pedaliforme.. H. wiedeana
Chave para as espécies de Heteropterys grupo Parabanisteria do Brasil (em construção)
 
Chave para as espécies de Heteropterys grupo Rhodopetalis do Brasil (em construção)
 
Chave para as espécies de Heteropterys grupo Metallophyllis do Brasil (em construção)
 
Chave para as espécies de Heteropterys grupo Madarophyllis do Brasil (em construção)
 
Chave para as espécies de Heteropterys grupo Xanthopetalis do Brasil (Modificada de Pessoa et al. 2015)
 
1 Anteras pilosas.. 2
1. Anteras glabras.. 3
 
2. Pecíolo biglanduloso no terço-médio ou ápice; sépalas 2,7–3,7 mm compr.; todas as pétalas 2,8–4,1 × 2,3–3,1 mm; estiletes
2,3–2,5 mm compr.. H. trichanthera
2. Pecíolo eglanduloso; sépalas 1,5–2 mm compr.; todas as pétalas 1,4–2,8 × 1,2–2,4 mm; estiletes 1,6–2,1 mm compr.. H. aliciae
 
3. Lâmina foliar eglandulosa na face abaxial; samarídeos com nervuras laterais inconspícuas no núcleo seminífero.. H.
cochleosperma
3. Lâmina foliar com 2–4 glândulas na face abaxial; samarídeos com núcleo seminífero liso ou com nervuras laterais conspícuas..
4
 
4. Lâmina foliar com 2 glândulas impressas na base; estiletes pilosos na base.. H. rhopalifolia
4. Lâmina foliar com 2–4 glândulas estipitadas próximo à base ou terço-médio; estiletes glabros na base.. 5
 
5. Ramos tomentosos; pecíolo 2-glanduloso na porção mediana; lâminas abaxialmente densamente tomentosas; estiletes com
ápice uncinado.. H. dusenii
5. Ramos glabros; pecíolo eglanduloso; lâminas abaxialmente esparsamente tomentosas a glabrescentes; estiletes com ápice
apiculado.. H. syringifolia

BIBLIOGRAFIA
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Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp. Doi: 10.13102/scb476
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Heteropterys admirabilis Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
oblonga(s); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma retuso(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo
e cor face(s) abaxial/seríceo(s)/dourado; lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns)
plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma
e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/não odorífera(s)/
unguiculada(s)/amarela/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s)
anterior(es) menor que posterior(es)/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/piloso(s) na(s) base/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo
seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3316, SP, 367614,  (SP017769), Espírito Santo
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Heteropterys aenea Griseb.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor fortemente
discolor(es)/cartácea(s)/elíptica(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma obtuso(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/seríceo(s)/dourado; lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor séssil(eis)/marginal(ais);
lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s).
Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s) não
decurrente(s)/dourada; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns)
patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/amarela/laranja a vermelha/com margem(ns)/denticulada(s); antera(s) postura e
indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) menor que posterior(es)/reto(s)/
divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s)
lateral(ais) com pequena(s) ala(s) lateral(ais).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Garcia, F.C.P., 533, SP, 298433,  (SP017817), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

613

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP017817


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys aenea Griseb.

Figura 2: Heteropterys aenea Griseb.

Figura 3: Heteropterys aenea Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys aenea Griseb.

Figura 5: Heteropterys aenea Griseb.

Figura 6: Heteropterys aenea Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys aliciae W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s)
indumento e glândula(s) glabrescente(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor membranácea(s)/elíptica(s)/
oval(ais); lâmina(s) base forma arredondada(s)/subcordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/arredondado(s)/cuspidado(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s)/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença ,
forma e cor impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência:
inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento
pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/
todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) ,
aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/
unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/inteira/erosa(s)/denticulada(s); antera(s) postura e indumento
ereta(s)/pilosa(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/arqueado(s) na(s)
base/reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys aliciae é caracterizada pelo pecíolo eglanduloso, lâmina foliar com duas glândulas marginais impressas próximo à
base da face abaxial e pétalas com margem inteira a eroso-denticulada. 

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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

W.R. Anderson, 37119, NY, 71259,  (NY00071259), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys alternifolia W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria alternifolia Steyerm.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
alterna(s)/suboposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/glanduloso(s) no terço(s) médio; lâmina(s)
forma , consistência e cor cartácea(s)/elíptica(s)/oval(ais)/oboval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s)
forma arredondado(s)/obtuso(s)/apiculado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s)/
seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns)
fortemente revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s)
postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/glândula(s)
não decurrente(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência ,
cor e margem(ns) reflexa(s)/ereta(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/
glandulosa(s)/denticulada(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e
ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s).
Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys alternifolia é caracterizada pelas folhas alternas a subopostas, raro opostas e lâmina foliar com margem fortemente
revoluta.

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), Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

T.C. Plowman, 13952, RB, 249031,  (RB00540732), Bahia, Typus
Queiróz, L.P., 1398, SP, 329052,  (SP017779), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys alternifolia W.R.Anderson

Figura 2: Heteropterys alternifolia W.R.Anderson

Figura 3: Heteropterys alternifolia W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys amplexicaulis Morong
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor
cartácea(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/basal(ais); lâmina(s) margem(ns)
plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e
e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura ,
carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/amarela/
com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s)
anterior(es) menor que posterior(es)/não arqueado(s)/curvado(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s).
Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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

ELSA MATILDE ZARDINI, 41213, RB, 360555,  (RB00212883)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys amplexicaulis Morong

Figura 2: Heteropterys amplexicaulis Morong

Figura 3: Heteropterys amplexicaulis Morong
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys andersonii Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s)
indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor membranácea(s)/
lanceolada(s)/oblanceolada(s)/oblonga(s)/oboval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma
acuminado(s)/agudo(s)/arredondado(s)/obtuso(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/seríceo(s);
lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/impressa(s)/basal(ais)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns)
plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma
e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s)
e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/
pilosa(s)/castanho; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns)
reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/odorífera(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/glandulosa(s)/erosa(s)/denticulada(s);
antera(s) postura e indumento ressupinada(s)/pilosa(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do
mesmo tamanho/não arqueado(s)/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys andersonii pode ser reconhecida pela lâmina foliar apresentar duas glândulas basais conspícuas e várias glândulas
marginais, além apresentar flores com odor.

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 (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3223, SP, 344917,  (SP000206), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys arcuata C.Pessoa & Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/tomentoso(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência
e cor membranácea(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma obtusa(s)/arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/
agudo(s)/cuspidado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/glabrescente(s)/tomentoso(s)/
ferrugíneo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s)/conspícua(s)/estipitada(s)/basal(ais)/ou; lâmina(s)
margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/
glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) ,
consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/carenada(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/alva/rósea/
com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s)
todo(s) do mesmo tamanho/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s)/obtuso(s). Fruto: núcleo
seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) rugoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys arcuata pode ser reconhecida pelo indumento foliar geralmente tomentoso, pétala posterior com o limbo levemente
carenado, coloração dos conectivos uniformemente avermelhados, frutos com ala dorsal fortemente curvada e núcleo seminífero
rugoso.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.D. Carvalho, 302, HUEFS (HUEFS107490), Bahia, Typus
F.C.S. Oliveira, 402, CEPEC, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C. & Amorim, A.M. 2016. Heteropterys arcuata (Malpighiaceae): a new species from the dry forests of northeastern
Brazil. Phytotaxa 260(1): 83–88.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys arenaria Markgr.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s)
indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/elíptica(s)/
oval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma obcordado(s)/mucronado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/seríceo(s)/castanho dourado; lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor
conspícua(s)/impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s)/denticulada(s) pela(s) glândula(s) marginal(ais);
lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e
glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e
indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/
pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns)
reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e
indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/
reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com
crista(s) lateral(ais)/inconspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys arenaria por apresentar a lamina foliar com ápice obcordado-mucronado, indumento da face abaxial seríceo-
castanho-dourado, com oito ou mais glândulas que dão uma característica levemente denticulada à margem da lâmina foliar.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

M.M. Arbo, 7460, SP, 363678,  (SP017786), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys arenaria Markgr.

Figura 2: Heteropterys arenaria Markgr.

Figura 3: Heteropterys arenaria Markgr.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys arenaria Markgr.

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys argyrophaea A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Heteropterys argyrophaea, .

Tem como sinônimo
homotípico Banisteria argyrophaea (A.Juss.) C.V.Morton
homotípico Heteropterys argyrophaea  A.Juss. f.  argyrophaea
heterotípico Clonodia biglandulosa Chodat
heterotípico Heteropterys argyrophaea  f.  eglandulosa Nied.
heterotípico Heteropterys argyrophaea  f. rm. lanceolata Nied.
heterotípico Heteropterys argyrophaea  f. rm. ovata Nied.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s)/ferrugíneo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor
fortemente discolor(es)/cartácea(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/seríceo(s)/cinza brilhante(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma
e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/linear(es)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento
séssil(eis). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/
glândula(s) não decurrente(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) ,
consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s);
antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) menor que
posterior(es)/não arqueado(s)/curvado(s)/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho ,
ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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 (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Puiggari, C., CGG1566, SP, 12043,  (SP000208), São Paulo, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys aureosericea Cuatrec.
Tem como sinônimo
heterotípico Heteropterys anomala  var.  aurea Nied.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor
fortemente discolor(es)/coriácea(s)/oblonga(s); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma obtuso(s)/
apiculado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/seríceo(s)/dourado; lâmina(s) glândula(s) presença ,
forma e cor impressa(s)/basal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência:
inflorescência(s) postura pêndula(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/elíptica(s); pedicelo(s)
desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es)
eglandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/amarela/inteira; antera(s) postura e
indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/curvado(s)/glabro(s)/com
ápice(s)/apiculado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. G. Lohmann, 459, NY, 1075615,  (NY01075615), Acre
D. Daly, 8554, NY, 472336,  (NY00472336), Acre
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys bahiensis Nied.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) no terço(s) médio; lâmina(s) forma , consistência e cor
coriácea(s)/lanceolada(s)/oblonga(s); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/séssil(eis)/basal(ais);
lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s).
Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s)
decurrente(s) no pedicelo(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência ,
cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/amarela/glandulosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s);
estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/divergente(s) distalmente/com ápice(s)/
uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, C.B., 327, SP, 445352, CVRD, 6539,  (CVRD006539), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys bahiensis Nied.

Figura 2: Heteropterys bahiensis Nied.

Figura 3: Heteropterys bahiensis Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys banksiifolia Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Heteropterys banksiifolia, .

Tem como sinônimo
homotípico Heteropterys banksiifolia  Griseb. var.  banksiifolia
heterotípico Heteropterys anceps Nied.
heterotípico Heteropterys banksiifolia  var.  anceps Nied.
heterotípico Heteropterys banksiifolia  var.  martiana Griseb.
heterotípico Heteropterys banksiifolia  var.  selloana Nied.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor fortemente
discolor(es)/coriácea(s)/lanceolada(s); lâmina(s) base forma obtusa(s)/arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor séssil(eis)/
marginal(ais)/enegrecida; lâmina(s) margem(ns) revoluta(s)/denticulada(s) pela(s) glândula(s) marginal(ais); lâmina(s)
arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s)
persistente(s)/elíptica(s)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e
indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s)/dourada; pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/sem carena(s)/
unguiculada(s)/amarela/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) anterior(es) menor que posterior(es)/não arqueado(s)/reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto:
núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Domingues, D.F., 4, SP, 378993,  (SP017791), Rio de Janeiro
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys bicolor A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Heteropterys bicolor, .

Tem como sinônimo
homotípico Heteropterys bicolor  A.Juss. var.  bicolor
heterotípico Heteropterys bicolor  var.  elliptica Nied.
heterotípico Heteropterys bicolor  var.  lanceolata Nied.
heterotípico Heteropterys bicolor  var.  major A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor
membranácea(s)/elíptica(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor
conspícua(s)/basal(ais); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s)
postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento
pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/
todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) decurrente(s) no pedicelo(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/ereta(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/
alva/posterior(es) com mácula rósea/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/ressupinada(s)/
glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/não arqueado(s)/reto(s)/
divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e
ala(s) lateral(ais) com nervura(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys bicolor é caracterizada pela presença de duas glândulas estipitadas na base do pecíolo, as sépalas latero-posteriores
com uma das glândulas decurrentes ao pedicelo, as pétalas alvas sendo a posterior com uma mácula no centro do limbo.

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
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.C. Hoehne, 1059, SP, 49488,  (SP017795), São Paulo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Heteropterys bicolor A.Juss.

Figura 2: Heteropterys bicolor A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Jussieu, A. 1833. Malpighiaceae. In Flora brasiliae meridionalis, A. Saint-Hilaire, vol. 3: 5-86, t.161-180.
Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.

633

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572991.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572992.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys brasiliensis Regnell & Körn.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor fortemente
discolor(es)/coriácea(s)/lanceolada(s); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s)
indumento face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/seríceo(s)/castanho dourado; lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor
séssil(eis)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s)/fortemente serreada(s) pela(s) glândula(s) marginal(ais); lâmina(s)
arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s)
persistente(s)/linear(es)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s)
e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/castanho; pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/carenada(s)/
unguiculada(s)/amarela/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/curvado(s)/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3086, SP, 344518,  (SP017826), São Paulo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys brunnea R.Sebast. &
Mamede
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s)
indumento e glândula(s) glabrescente(s)/tomentoso(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor membranácea(s)/
elíptica(s)/oboval(ais); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/mucronado(s)/cuspidado(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s)/tomentoso(s)/alvo acinzentado; lâmina(s)
glândula(s) presença , forma e cor inconspícua(s)/impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s)
arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s)
persistente(s)/elíptica(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com
ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s)/castanho;
pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem
carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/glandulosa(s)/erosa(s); antera(s) postura e
indumento ereta(s)/pilosa(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/
reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e
ala(s) lateral(ais) com nervura(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys brunnea é reconhecida por apresentar a face abaxial da lamina foliar com indumento tomentoso e coloração alvo-
acinzentado, pétala posterior com margem glandulosa na base e anteras pilosas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Kollmann, 4799, MBML (MBML015281), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys brunnea R.Sebast. & Mamede

Figura 2: Heteropterys brunnea R.Sebast. & Mamede

Figura 3: Heteropterys brunnea R.Sebast. & Mamede
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys brunnea R.Sebast. & Mamede

Figura 5: Heteropterys brunnea R.Sebast. & Mamede

Figura 6: Heteropterys brunnea R.Sebast. & Mamede

637

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572996.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572997.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572998.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 7: Heteropterys brunnea R.Sebast. & Mamede

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys bullata Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s)
indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor membranácea(s)/elíptica(s)/
oval(ais)/oblonga(s); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s)/obtuso(s)/retuso(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/tomentoso(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor
marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura bulada(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/
glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) ,
consistência , cor e margem(ns) patente(s)/ereta(s)/carenada(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com
margem(ns)/glandulosa(s)/inteira; antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento
e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/curvado(s)/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s). Fruto:
núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys bullata é facilmente reconhecida pela lâmina foliar apresentar a base cordada e a superfície fortemente bulada.

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

J.G. Jardim, 3440, SP, 386568,  (SP000209), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Heteropterys byrsonimifolia, .

Tem como sinônimo
homotípico Heteropterys byrsonimifolia  A.Juss. var.  byrsonimifolia
homotípico Heteropterys byrsonimiifolia A.Juss.
heterotípico Heteropterys byrsonimifolia  var.  eglandulosa Nied.
heterotípico Heteropterys byrsonimifolia  var.  glandulifera Nied.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor
coriácea(s)/oval(ais)/oboval(ais); lâmina(s) base forma obtusa(s)/arredondada(s)/subcordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma
acuminado(s)/arredondado(s)/obtuso(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s)/seríceo(s)/
ferrugíneo(s)/avermelhado; lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s)/conspícua(s)/impressa(s)/intramarginal(ais)/
ou; lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s);
bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/elíptica(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/
glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) ,
consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/
amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/ressupinada(s)/glabra(s)/pilosa(s); estilete(s)
tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/reto(s)/divergente(s) distalmente/
glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com
nervura(s) lateral(ais)/inconspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys byrsonimifolia pode ser reconhecida pelo pecíolo seríceo a glabrescente, folhas geralmente ovais (as vezes apressas
aos ramos) e as ultimas unidades florais da inflorescências em corimbos 2-12 flores.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

J.A. Lombardi, 3461, SP, 346334,  (SP017943), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.

Figura 2: Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.

Figura 3: Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Jussieu, A. 1840. Malpighiacearum synopsis, monographiae mox edendae prodromus. Ann. Sci. Nat. Bot., Sér. 2, 13: 247–291,
321–338.
Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys caducibracteata
W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s)/tomentoso(s)/velutino(s). Folha: filotaxia
e postura da lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/velutino(s)/eglanduloso(s); lâmina(s)
forma , consistência e cor membranácea(s)/cartácea(s)/elíptica(s)/oval(ais)/oboval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s);
lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/obtuso(s)/cuspidado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/
glabrescente(s)/tomentoso(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s)/impressa(s)/intramarginal(ais)/ou;
lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s);
bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) decídua(s)/linear(es); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/
glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) ,
consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/carenada(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/alva/rósea/
com margem(ns)/inteira/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento
e ápice(s) anterior(es) menor que posterior(es)/todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/reto(s)/divergente(s) distalmente/
glabro(s)/com ápice(s)/obtuso(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com nervura(s)
lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys caducibracteata é reconhecida por apresentar as brácteas e bractéolas lineares e decíduas após a antese.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 11742, MBM, 62520,  (MBM0062520), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.

643

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/MBM0062520


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys campestris A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Heteropterys campestris, .

Tem como sinônimo
homotípico Heteropterys campestris  A.Juss. var.  campestris
heterotípico Heteropterys campestris  var.  transiens Nied.
heterotípico Heteropterys con A.Juss. f. rti
heterotípico Heteropterys con f. rti Nied.
heterotípico Heteropterys con f. rti Nied.
heterotípico Heteropterys confertiflora A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor fortemente
discolor(es)/cartácea(s)/elíptica(s); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s)
indumento face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/tomentoso(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s)
margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura bulada(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s)
postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/
membranácea(s)/rósea/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/
uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Melo, E., 582, SP, 248303,  (SP018062), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys campestris A.Juss.

Figura 2: Heteropterys campestris A.Juss.

Figura 3: Heteropterys campestris A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys campestris A.Juss.

Figura 5: Heteropterys campestris A.Juss.

Figura 6: Heteropterys campestris A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys capixaba Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor fortemente
discolor(es)/coriácea(s)/oval(ais)/lanceolada(s); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/tomentoso(s)/ferrugíneo(s); lâmina(s) glândula(s) presença ,
forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) fortemente revoluta(s); lâmina(s) arquitetura bulada(s). Inflorescência:
inflorescência(s) postura pêndula(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s)
desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/todo(s) eglandulosa(s)/
glabra(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/
carenada(s)/unguiculada(s)/amarela/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho ,
postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/curvado(s)/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo
seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3317, SP, 367662,  (SP000211), SP, 367662a,  (SP000212), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

647

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP000211
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP000212
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299573011.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys capixaba Amorim

Figura 2: Heteropterys capixaba Amorim
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys catingarum A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/velutino(s)/glanduloso(s) no terço(s) médio/glanduloso(s) no
ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor membranácea(s)/elíptica(s)/lanceolada(s)/oboval(ais); lâmina(s) base forma
cuneada(s)/obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/obtuso(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às
face(s)/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s);
lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e
glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento
com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s)/castanho;
pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/
ereta(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento
ereta(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/arqueado(s)
na(s) base/curvado(s)/glabro(s)/com ápice(s)/obtuso(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais)
liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys catingarum pode ser reconhecida pela lâmina foliar geralmente elíptica e o pecíolo biglanduloso no terço-médio
ou no ápice. No campo, apresenta pedicelos e glândulas do cálice de coloração verde, em contraste com as brácteas, bractéolas e
sépalas de coloração castanho-clara (Amorim 2003).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sousa, G., 455, SP, 366578,  (SP018089), Piauí
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys catoptera W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s)/ferrugíneo(s). Folha: filotaxia e postura da
lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor
coriácea(s)/lanceolada(s); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/intramarginal(ais);
lâmina(s) margem(ns) plana(s)/repando(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento
pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/todo(s) eglandulosa(s)/
ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns)
patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s);
estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/arqueado(s) na(s) base/
divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s)
lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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.M. Pires, 14340, RB, 168549,  (RB00540736), Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys chrysophylla (Lam.) Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Heteropterys chrysophylla, .

Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria chrysophylla Lam.
homotípico Heteropterys chrysophylla  (Lam.) Kunth var.  chrysophylla
homotípico Heteropterys chrysophylla (Lam.) DC.
heterotípico Banisteria monoptera Vell.
heterotípico Heteropterys chrysophylla  var.  longifolia Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor
cartácea(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma obtuso(s)/retuso(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/seríceo(s)/dourado; lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/
impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s)
postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento
pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/
todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) ,
consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s);
antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) não arqueado(s)/
curvado(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s)/obtuso(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho ,
ornamentação e ala(s) lateral(ais) com nervura(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys chrysophylla pelo indumento seríceo-dourado na face abaxial, pecíolo biglanduloso na base, inflorescências com
últimas unidades em corimbos 10-flores e fruto com núcleo seminífero com nervuras laterais conspícuas.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3097, SP, 342779,  (SP018097), Bahia
J.A. Pastore, 1171, SP, 360417,  (SP018130), São Paulo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Heteropterys chrysophylla (Lam.) Kunth

Figura 2: Heteropterys chrysophylla (Lam.) Kunth

Figura 3: Heteropterys chrysophylla (Lam.) Kunth

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys ciliata Nied.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s)/ferrugíneo(s). Folha: filotaxia e postura da
lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência
e cor cartácea(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma mucronado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/tomentoso(s)/ferrugíneo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s);
lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura pêndula(s);
bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s)
postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/
amarela/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e
ápice(s) anterior(es) menor que posterior(es)/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

SCHWACKE, 36, RB, 150016,  (RB00213158)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys cochleosperma A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e
cor membranácea(s)/oval(ais)/lanceolada(s); lâmina(s) base forma cuneada(s)/arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma
acuminado(s)/cuspidado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/tomentoso(s)/ferrugíneo(s);
lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s).
Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais);
pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/todo(s)
eglandulosa(s)/pilosa(s)/castanho; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e
margem(ns) reflexa(s)/ereta(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s)
postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) arqueado(s) na(s) base/reto(s)/
glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s)/apiculado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais)
com nervura(s) lateral(ais)/inconspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys cochleosperma é caraterizada pelo pecíolo com ápice biglanduloso, lâmina foliar lanceolado a oval, com face
abaxial ferrugíneo-tomentosa, eglandulosa e sépalas eglandulosas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

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, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.L. Jacques, 757, SP, 329296,  (SP018138), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys cochleosperma A.Juss.

Figura 2: Heteropterys cochleosperma A.Juss.

Figura 3: Heteropterys cochleosperma A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys cochleosperma A.Juss.

Figura 5: Heteropterys cochleosperma A.Juss.

BIBLIOGRAFIA
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Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys coleoptera A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor
cartácea(s)/elíptica(s)/oval(ais)/oboval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s)/arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma
obcordado(s)/mucronado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s)
presença , forma e cor impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s).
Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais);
pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/
somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) decurrente(s) no pedicelo(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s);
pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/ereta(s)/sem
carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/
glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/não arqueado(s)/reto(s)/
divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e
ala(s) lateral(ais) com pequena(s) ala(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys coleoptera é caracterizada pelos samarídeos possuírem álulas laterais conspícuas no núcleo seminífero.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
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.M. Amorim, 3347, NY, 566364,  (NY00566364), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys coleoptera A.Juss.

Figura 2: Heteropterys coleoptera A.Juss.

Figura 3: Heteropterys coleoptera A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys coleoptera A.Juss.

Figura 5: Heteropterys coleoptera A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys conformis W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma ,
consistência e cor cartácea(s)/elíptica(s)/lanceolada(s)/oblonga(s)/oboval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s);
lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/arredondado(s)/obtuso(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/
glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s)/inconspícua(s)/impressa(s)/ou; lâmina(s) margem(ns)
revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma
e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e
indumento com ápice(s) plano(s)/todo(s) eglandulosa(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/
castanho; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/
ereta(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura
e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/
arqueado(s) na(s) base/reto(s)/curvado(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/obtuso(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys conformis é caracterizada pela lâmina foliar com ambas as faces glabras, em geral com glândulas inconspícuas na
face abaxial e pétalas laterais reflexas (Pessoa et al. 2014).

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)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Jardim, 3178, SP, 366576,  (SP018208), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys cordifolia Moric. ex A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/tomentoso(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma ,
consistência e cor cartácea(s)/coriácea(s)/oval(ais)/lanceolada(s)/oblanceolada(s)/oboval(ais); lâmina(s) base forma obtusa(s)/
arredondada(s)/cordada(s)/auriculada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/agudo(s)/obtuso(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s)/tomentoso(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/
impressa(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis).
Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/todo(s) eglandulosa(s)/somente anterior(es)
eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/não odorífera(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/
inteira/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s)
todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho ,
ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys cordifolia é reconhecida pela base da lâmina foliar cordada a obtuso-auriculada encobrindo o pecíolo, ambas as
faces com indumento tomentoso a glabrescentes. Em populações dos tabuleiros costeiros e em espécimes de áreas mais úmidas e
sombreadas, os tricomas são precocemente decíduos, com a lâmina nitidamente glabrescente em ambas as faces (Amorim, 2003;
Pessoa et al. 2014).

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

J.L. Paixão, 1099, SP, 397997,  (SP018350), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Amorim, A.M. 2003. Estudos Taxonômicos em Heteropterys (Malpighiaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo,
São Paulo. 286 pp.
Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys coriacea A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da
lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/tomentoso(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma ,
consistência e cor coriácea(s)/orbicular(es)/cordada(s); lâmina(s) base forma arredondada(s)/subcordada(s)/cordada(s);
lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/arredondado(s)/cuspidado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/
glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/impressa(s)/intramarginal(ais); lâmina(s) margem(ns)
revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma
e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e
indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/sem
carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento
ereta(s)/pilosa(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) não arqueado(s)/reto(s)/divergente(s) distalmente/
glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com
nervura(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys coriacea possui folhas em geral orbiculares, com base arredondada a cordada, face abaxial com 2 a 4 glândulas
intramarginais, anteras pilosas, o estilete anterior com o estigma voltado para o centro da flor e os posteriores para as pétalas
latero-posteriores.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

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

G.L. Esteves, 15483, NY, 909580,  (NY00909580), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys coriacea A.Juss.

Figura 2: Heteropterys coriacea A.Juss.

Figura 4: Heteropterys coriacea A.Juss.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys corumbensis Kuntze
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/velutino(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) velutino(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
oval(ais); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo
e cor face(s) abaxial/velutino(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) fortemente
revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s)
forma e e glândula(s) elíptica(s)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/dourada; pétala(s) tamanho , postura ,
carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/amarela/com
margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s)
do mesmo tamanho/curvado(s)/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s)
lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

C. E. O. Kuntze, s.n., NYBG, 00916047,  (NY00916047), Mato Grosso do Sul, Typus
F. ChagasSilva, 792, FUEL, Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys crenulata Mart. ex Griseb.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
elíptica(s); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma retuso(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor
face(s) abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s)
arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s)
linear(es)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento
com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/dourada; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s);
antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) menor que
posterior(es)/arqueado(s) na(s) base/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pavão, O.C., s.n., SP, 346806,  (SP018301), Paraná
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys crinigera Griseb.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/velutino(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) velutino(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
lanceolada(s); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento face(s) ,
tipo e cor face(s) abaxial/velutino(s)/castanho dourado; lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s)
margem(ns) plana(s)/denticulada(s) pela(s) glândula(s) marginal(ais); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência:
inflorescência(s) postura pêndula(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais)/glandulosa(s); pedicelo(s)
desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es)
eglandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) ,
consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura
e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) menor que posterior(es)/curvado(s)/
glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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 (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Forero, E., 7677, SP, 198129,  (SP018308), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys crinigera Griseb.

Figura 2: Heteropterys crinigera Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys cristata Benth.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
oval(ais); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento face(s) ,
tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns)
revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma
e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s)
e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) ,
aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/
com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s)
anterior(es) menor que posterior(es)/arqueado(s) na(s) base/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto:
núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com pequena(s) ala(s) lateral(ais).

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 (Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

I. Cordeiro, 304, SP, 225398,  (SP018314), Amazonas

670

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP018314


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys dichromocalyx
W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/ferrugíneo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/elíptica(s);
lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor face(s)
abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s)
arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s)
persistente(s)/elíptica(s)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e
indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/ferrugínea(s); pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/
unguiculada(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/curvado(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho ,
ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

N. T. da Silva, 60610, NY, 71267,  (NY00071267), Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys dumetorum (Griseb.) Nied.
Tem como sinônimo
homotípico Banisteria dumetorum (Griseb.) C.V.Morton

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento áfilo(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor
membranácea(s)/papirácea(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s)/subcordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/
arredondado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s)/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s)
presença , forma e cor conspícua(s)/estipitada(s)/basal(ais); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura
plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/
oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s)
plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/
unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/ressupinada(s)/
glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/reto(s)/curvado(s)/
divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/misto. Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais)
com nervura(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys dumetorum é facilmente reconhecida por apresentar a inflorescência em ramos áfilos devido a deciduidade precoce
das folhas, a lâmina foliar com 2 a 4 glândulas estipitadas próximo à base na face abaxial e estiletes com a forma do ápice misto.

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
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Milhomens, L.C., 27, SP, 386665,  (SP018347), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys dumetorum (Griseb.) Nied.

BIBLIOGRAFIA

Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In Das Pflanzenreich, ed. A. Engler, IV. 141: 1–870. Part 1 (Heft 91; pp. 1–246); part 2 (Heft
93; pp. 247–572); part 3 (Heft 94; pp. 573–870).
Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys dusenii Nied.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
suboposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/glanduloso(s) no terço(s) médio/glanduloso(s) no ápice(s);
lâmina(s) forma , consistência e cor membranácea(s)/elíptica(s); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s)
ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/tomentoso(s)/alvo acinzentado;
lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura bulada(s).
Inflorescência: inflorescência(s) postura pêndula(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) elíptica(s)/eglandulosa(s);
pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente
anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor
e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e
indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/
curvado(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 13219, NY, 475847,  (NY00475847), Paraná
A.R. Reitz, 17557, NY, 475955,  (NY00475955), Paraná
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys eglandulosa A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Heteropterys anoptera A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor
coriácea(s)/elíptica(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s)/arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor
conspícua(s)/impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência:
inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s)
desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/todo(s)
eglandulosa(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s);
pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/
ereta(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e
indumento ereta(s)/ressupinada(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/
não arqueado(s)/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com nervura(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys eglandulosa é reconhecida pela lâmina foliar geralmente oval, com ambas as faces glabras e oito ou mais glândulas
marginais e estiletes não arqueados na base. É semelhante a Heteropterys nervosa mas são distinguidas, principalmente, pela
forma e dimensões da lâmina foliar, posição das pétalas laterais e dos estiletes posteriores.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, 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, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 9061, SP, 128366,  (SP018805), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys eglandulosa A.Juss.

Figura 2: Heteropterys eglandulosa A.Juss.

Figura 3: Heteropterys eglandulosa A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Jussieu, A. 1833. Malpighiaceae. In Flora brasiliae meridionalis, A. Saint-Hilaire, vol. 3: 5–86, t. 161–180.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys escalloniifolia A.Juss.
Tem como sinônimo
homotípico Heteropterys escallonifolia A.Juss.
heterotípico Heteropterys affinis A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/tomentoso(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e
cor coriácea(s)/elíptica(s)/oblanceolada(s); lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/
obtuso(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/glabrescente(s)/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s)
presença , forma e cor ausente(s)/impressa(s)/intramarginal(ais)/ou; lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura
plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/
elíptica(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s)
revoluto(s)/todo(s) eglandulosa(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/
pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns)
reflexa(s)/ereta(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e
indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/não
arqueado(s)/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/misto. Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação
e ala(s) lateral(ais) com nervura(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys escalloniifolia pode ser reconhecida principalmente pela folhas geralmente oblanceolada, apressas aos ramos e
indumento seríceo a glabrescente na face abaxial, pecíolo tomentoso a glabrescente e estilete anterior maior que os posteriores.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Ceará, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Mello-Silva, CFCR10030, SP, 217649,  (SP018460), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys escalloniifolia A.Juss.

Figura 2: Heteropterys escalloniifolia A.Juss.

Figura 3: Heteropterys escalloniifolia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys escalloniifolia A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys eucalyptifolia Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor fortemente
discolor(es)/cartácea(s)/lanceolada(s); lâmina(s) base forma arredondada(s)/cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s)
margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura pêndula(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais)/glandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s);
pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/
unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s)
tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) menor que posterior(es)/arqueado(s) na(s) base/curvado(s)/divergente(s)
distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.N. Fraga, 1958, RB, MBML (MBML034969), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys eucalyptifolia Amorim

Figura 2: Heteropterys eucalyptifolia Amorim

Figura 3: Heteropterys eucalyptifolia Amorim

Figura 4: Heteropterys eucalyptifolia Amorim
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys fluminensis (Griseb.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea fluminensis Griseb.
basiônimo Mascagnia fluminensis Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor membranácea(s)/
elíptica(s); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor
face(s) abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s)
arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s)
oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento
com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s);
antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) menor que
posterior(es)/curvado(s)/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s)
lateral(ais) liso(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)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 1875, SP, 370674,  (SP018483), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys fluminensis (Griseb.) W.R.Anderson

Figura 2: Heteropterys fluminensis (Griseb.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys follianum Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/velutino(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) velutino(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
elíptica(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor
face(s) abaxial/velutino(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s)
arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura pêndula(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s)
oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com
ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s);
antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) maior(es) que
posterior(es)/arqueado(s) na(s) base/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e
ala(s) lateral(ais) liso(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
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.A. Folli, 5464, CVRD, 9948,  (CVRD009948), Espírito Santo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys fragilis Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
lanceolada(s); lâmina(s) base forma arredondada(s)/cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor glabrescente(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s);
lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura pêndula(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e
glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento
com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura ,
carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/
amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e
ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/reto(s)/divergente(s) distalmente/com ápice(s)/arredondado(s). Fruto: núcleo
seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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 (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Lima, H.C., 2179, SP, 337331a,  (SP000215), SP, 337331,  (SP000214), Rio de Janeiro, Typus
A.M. Amorim, 3146, MBM, 292293,  (MBM0292293), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys fruticosa W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
elíptica(s); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor
glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura
plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/
elíptica(s)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com
ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/
erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo
tamanho/arqueado(s) na(s) base/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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 (Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 10923, NY, 74239,  (NY00074239), Pará, Typus

687

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00074239


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys glabra Hook. & Arn.
Tem como sinônimo
heterotípico Banisteria tenuis Lindl.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
lanceolada(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s); lâmina(s) indumento face(s) ,
tipo e cor glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) fortemente revoluta(s);
lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e
glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura ,
carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/
amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento
e ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s). Fruto:
núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Pott, 4415, SP, 313925,  (SP018492), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys glabra Hook. & Arn.

Figura 2: Heteropterys glabra Hook. & Arn.

Figura 3: Heteropterys glabra Hook. & Arn.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys glazioviana Nied.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) no terço(s) médio; lâmina(s) forma , consistência e
cor cartácea(s)/oboval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor séssil(eis)/basal(ais)/marginal(ais)/
enegrecida; lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) linear(es)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s).
Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s) não
decurrente(s)/dourada; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns)
patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s);
estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/curvado(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/
com ápice(s)/apiculado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com pequena(s) ala(s)
lateral(ais).

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, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 16730, NY, 475863,  (NY00475863), K,  (K000427109), Rio de Janeiro
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys grandiflora A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
oblonga(s)/oboval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/agudo(s); lâmina(s)
indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/
impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) repando(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s)
postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento
pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/todo(s) eglandulosa(s)/somente
anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/ereta(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com
margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/pilosa(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s)
arqueado(s) na(s) base/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s)/obtuso(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com nervura(s) lateral(ais)/inconspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys grandiflora pode ser reconhecida pela margem ondulada da folha, pétalas com margens denticuladas e estiletes com
ápice dorsalmente arredondados a obtusos.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 4346, SP, 386650,  (SP018491), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys hatschbachii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/elíptica(s);
lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s)
às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s)
arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s)
persistente(s)/elíptica(s)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s)
e indumento com ápice(s) revoluto(s)/todo(s) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) ,
aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/
amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e
ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/reto(s)/divergente(s) distalmente/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo
seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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 (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 37651, BHCB, 70654,  (BHCB000202), Mato Grosso, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys hatschbachii W.R.Anderson

Figura 2: Heteropterys hatschbachii W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys hypericifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor membranácea(s)/oval(ais);
lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s)
às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor séssil(eis)/basal(ais)/enegrecida; lâmina(s) margem(ns)
revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s)
forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s)
postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glabra(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/
membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/curvado(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s).
Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

V.J. Pott, 403, SP, 313902,  (SP018502), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys imperata Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma ,
consistência e cor elíptica(s)/oval(ais)/oblonga(s)/orbicular(es); lâmina(s) base forma cuneada(s)/arredondada(s)/cordada(s);
lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/arredondado(s)/retuso(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/
seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s);
lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e
glândula(s) oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s)
plano(s)/todo(s) eglandulosa(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura ,
carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/ereta(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/
crassa(s)/amarela/com margem(ns)/glandulosa(s)/inteira/erosa(s)/denticulada(s); antera(s) postura e indumento glabra(s);
estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/glabro(s)/com
ápice(s)/apiculado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys imperata é caracterizada pelo hábito lianescente e robusto, com folhas geralmente coriáceas, pétalas crassas e
carenadas. Possui grande semelhança com Heteropterys nordestina no entanto um dos aspectos que auxilia na distinção dessas
duas espécies é a inflorescência ereta em H. imperata e pêndula em H. nordestina.

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

W.W. Thomas, 9782, SP, 267545,  (SP000224), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys imperata Amorim

Figura 2: Heteropterys imperata Amorim

Figura 3: Heteropterys imperata Amorim
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys imperata Amorim

Figura 5: Heteropterys imperata Amorim

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys intermedia (A.Juss.) Griseb.
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea intermedia A.Juss.
heterotípico Hiraea floribunda A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e
cor cartácea(s)/elíptica(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/agudo(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/
séssil(eis)/intramarginal(ais)/enegrecida; lâmina(s) margem(ns) repando(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência:
inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s);
pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente
anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com
margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s)
anterior(es) menor que posterior(es)/arqueado(s) na(s) base/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s).
Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não 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)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3224, SP, 344918,  (SP018636), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys intermedia (A.Juss.) Griseb.

Figura 3: Heteropterys intermedia (A.Juss.) Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys jardimii Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s)/ferrugíneo(s). Folha: filotaxia e postura da
lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência
e cor cartácea(s)/coriácea(s)/oval(ais)/lanceolada(s)/oboval(ais); lâmina(s) base forma obtusa(s)/arredondada(s)/cordada(s);
lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/agudo(s)/obtuso(s)/cuspidado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às
face(s)/glabrescente(s)/tomentoso(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/impressa(s)/intramarginal(ais);
lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/todo(s) eglandulosa(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura ,
carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/ereta(s)/carenada(s)/não odorífera(s)/
crassa(s)/amarela/com margem(ns)/glandulosa(s)/inteira/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s)
tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/curvado(s)/glabro(s)/
com ápice(s)/apiculado(s)/obtuso(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com nervura(s)
lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys jardimii é reconhecida pelos ramos revestidos por um indumento densamente ferrugíneo-tomentoso, o limbo das
pétalas laterais sagitado em um dos lados da base, estiletes arqueados na base e estigmas voltados para o centro da flor.

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

J.G. Jardim, 2828, SP, 386569,  (SP000227), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys krapovickasii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor
cartácea(s)/elíptica(s); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor séssil(eis)/basal(ais)/enegrecida;
lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/castanho; pétala(s) tamanho , postura ,
carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/
com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s)
anterior(es) menor que posterior(es)/curvado(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo
seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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

G. Hatschbach, 62259, NY, 909621,  (NY00909621), Mato Grosso
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys leona (Cav.) Exell
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria leona Cav.
heterotípico Banisteria magnoliifolia Ham.
heterotípico Banisteria reticulata (Poir.) C.R.Rob.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
oblonga(s); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e
cor glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura
plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais); pedicelo(s)
desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente
anterior(es) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência ,
cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s)
postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/glabro(s)/com
ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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 (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Steiner, K., 307, SP, 398003,  (SP019410)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys leona (Cav.) Exell

Figura 2: Heteropterys leona (Cav.) Exell

Figura 3: Heteropterys leona (Cav.) Exell
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys leschenaultiana A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Heteropterys luschnathiana A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor
cartácea(s)/elíptica(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/agudo(s)/cuspidado(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/glabrescente(s)/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença ,
forma e cor inconspícua(s)/impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s)/revoluta(s); lâmina(s) arquitetura
plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/
elíptica(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s)
plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/castanho; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) ,
aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/ereta(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/
membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/inteira/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s)
tamanho , postura , indumento e ápice(s) arqueado(s) na(s) base/reto(s)/divergente(s) distalmente/piloso(s) na(s) base/com
ápice(s)/apiculado(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys leschenaultiana apresenta pecíolo glabro, lâmina foliar com 12 glândulas marginais inconspícuas na face abaxial e
estiletes pilosos no terço-basal.

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)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.P. Belém, 3846, SP, 443582,  (SP010133), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Sebastiani, R. & Mamede, M.C.H. 2010. Estudos taxonômicos em Heteropterys subsect. Stenophyllarion (Malpighiaceae) no
Brasil. Hoehnea 37: 337–366.
Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys lindleyana A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor
cartácea(s)/elíptica(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma cuspidado(s); lâmina(s) indumento face(s) ,
tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s)
margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura pêndula(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s).
Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s)
não decurrente(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e
margem(ns) reflexa(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento
glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/divergente(s)
distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3375, SP, 367605,  (SP018713), Rio de Janeiro
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys macradena (DC.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria macradena DC.
heterotípico Banisteria eglandulosa DC.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência
e cor elíptica(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s)
indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/
marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) repando(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s)
postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/todo(s) eglandulosa(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s)/
ferrugínea(s)/castanho; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns)
reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s);
antera(s) postura e indumento ressupinada(s)/pilosa(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) arqueado(s)
na(s) base/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s)/obtuso(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com nervura(s) lateral(ais)/inconspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys macradena é caraterizada pelas bractéolas com 2–6 glândulas marginais e ala dorsal dos samarídeos com disposição
perpendicular ao núcleo seminífero.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.S.L. Silva, 3213, SP, 361532,  (SP018726), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys macradena (DC.) W.R.Anderson

Figura 2: Heteropterys macradena (DC.) W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys macrostachya A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Banisteria apiculata (Miq.) C.R.Rob.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) no terço(s) médio/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s)
forma , consistência e cor oval(ais)/orbicular(es); lâmina(s) base forma obtusa(s)/subcordada(s); lâmina(s) ápice(s)
forma mucronado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s)
presença , forma e cor impressa(s)/intramarginal(ais); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s).
Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais); pedicelo(s)
desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es)
eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/sem carena(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/
erosa(s)/fimbriada(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/ressupinada(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s)/obtuso(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) rugoso(s)/com crista(s) lateral(ais)/inconspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys macrostachya é caracterizada pelo pecíolo com 2 a 4 glândulas distribuídas entre o terço-médio e o ápice, lâmina
foliar em geral oval e com várias glândulas intramarginais ou próximas à margem (às vezes dando aspecto denticulado à margem),
pétala posterior com margem fimbriada da base ao terço-médio e erosa no ápice.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 1441, SP, 267557,  (SP018728), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys macrostachya A.Juss.

Figura 2: Heteropterys macrostachya A.Juss.

Figura 3: Heteropterys macrostachya A.Juss.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys marginata W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
elíptica(s); lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s); lâmina(s) indumento face(s) ,
tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns)
plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e
e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/
membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto:
núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
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 (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pott, VJ; Mauro, RA; Salis, SM; Pereira, M; Mazza, CAS, 343, SP, 313938,  (SP019365), Mato Grosso do Sul
M. Schessl, 2266, MICH
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys marleneae W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
oblonga(s); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e
cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/intramarginal(ais)/enegrecida;
lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) elíptica(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/
membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/curvado(s)/glabro(s)/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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

Albuquerque, B.W.P., 839, INPA, 39180,  (INPA0039180), Amazonas, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys mathewsana A.Juss.
Tem como sinônimo
homotípico Banisteria mathewsiana (A.Juss.) Rusby

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
oblonga(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/agudo(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/séssil(eis)/
intramarginal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) elíptica(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/todo(s) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/
membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto:
núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 65553, NY, 909630,  (NY00909630), Mato Grosso
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys megaptera A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
oblonga(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e
cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s);
lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e
glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s);
pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem
carena(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s);
estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s).
Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho, 6206, SP, 311769,  (SP018729), Bahia
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys microcarpa Skottsb.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
oval(ais); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor
glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura
plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais);
pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente
anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor
e margem(ns) patente(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento
glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/
glabro(s)/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Sobral, 9218, SP, 355241,  (SP018731), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys microcarpa Skottsb.

Figura 2: Heteropterys microcarpa Skottsb.

Figura 3: Heteropterys microcarpa Skottsb.

Figura 4: Heteropterys microcarpa Skottsb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys mulgurae W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
oboval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo
e cor face(s) abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor séssil(eis)/intramarginal(ais)/enegrecida;
lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s);
bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s)
postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/dourada; pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/
membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/curvado(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho ,
ornamentação e ala(s) lateral(ais) com pequena(s) ala(s) lateral(ais).

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
Norte (Pará)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 52790, MBM (MBM129143), Paraná, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys multiflora (DC.) Hochr.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor fortemente discolor(es)/
coriácea(s)/oblonga(s); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/intramarginal(ais)/
enegrecida; lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s)
postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/
unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s)
tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/
uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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 (Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Maguire, 54024, RB, 171169,  (RB00213328)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys murcapiresii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
elíptica(s); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e
cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s);
lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e
glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/
membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo
seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) rugoso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Pires, 14456, RB, 168548,  (RB00540739), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys murcapiresii W.R.Anderson

Figura 2: Heteropterys murcapiresii W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys nervosa A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Banisteria mossii C.V.Morton
heterotípico Banisteria suberosa (Griseb.) C.R.Rob.
heterotípico Heteropterys mossii (Morton) Cuatrec.
heterotípico Heteropterys suberosa Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
elíptica(s); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo
e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor inconspícua(s)/impressa(s)/marginal(ais);
lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s);
bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s)
postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/todo(s) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/
unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s)
tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/curvado(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo
seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) rugoso(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
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta
Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mendonça, R.C., 4998, SP, 361269,  (SP018808), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys nervosa A.Juss.

Figura 2: Heteropterys nervosa A.Juss.

Figura 3: Heteropterys nervosa A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys nervosa A.Juss.

Figura 5: Heteropterys nervosa A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys nitida (Lam.) DC.
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria nitida Lam.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor fortemente discolor(es)/
cartácea(s)/oblonga(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s); lâmina(s) indumento face(s) ,
tipo e cor face(s) abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/séssil(eis)/intramarginal(ais)/
enegrecida; lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento
pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/
glândula(s) não decurrente(s)/dourada; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor
e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento
glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/curvado(s)/glabro(s)/com ápice(s)/
truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.F. Leitão Filho, 34433, SP, 316067,  (SP018863), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys nitida (Lam.) DC.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys nordestina Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
oval(ais); lâmina(s) base forma arredondada(s)/cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/agudo(s); lâmina(s)
indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor séssil(eis)/
marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
pêndula(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento
séssil(eis). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/todo(s) eglandulosa(s)/glabra(s); pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/
unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho ,
postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/com ápice(s)/apiculado(s). Fruto:
núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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 (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 10444, SP, 271825,  (SP000237), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys nordestina Amorim

Figura 2: Heteropterys nordestina Amorim

Figura 3: Heteropterys nordestina Amorim
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys oberdanii Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da
lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s)
forma , consistência e cor cartácea(s)/oval(ais)/lanceolada(s)/oblonga(s)/orbicular(es)/oboval(ais); lâmina(s) base forma
obtusa(s)/arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/obtuso(s)/retuso(s)/apiculado(s); lâmina(s) indumento face(s) ,
tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/marginal(ais);
lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) não
decurrente(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor
e margem(ns) patente(s)/ereta(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/glandulosa(s)/inteira; antera(s)
postura e indumento ereta(s)/ressupinada(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) arqueado(s) na(s)
base/reto(s)/glabro(s)/piloso(s) na(s) base/com ápice(s)/apiculado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e
ala(s) lateral(ais) liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys oberdanii é muito semelhante a H. imperata e H. nordestina. No entanto, Heteropterys oberdanii difere-se
destas por apresentar pecíolo de entre 6 a 17 mm compr., lâmina foliar com ca. 10 cm compr., as laminas foliares com as faces
glabrescentes, pedicelos entre 3,5 a 6 mm compr. e samarídeos róseos.

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)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3359, SP, 367643a,  (SP000242), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys oberdanii Amorim

Figura 2: Heteropterys oberdanii Amorim

Figura 3: Heteropterys oberdanii Amorim
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys oberdanii Amorim

Figura 5: Heteropterys oberdanii Amorim
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys occhionii Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
lanceolada(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e
cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/intramarginal(ais); lâmina(s)
margem(ns) plana(s)/repando(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura pêndula(s);
bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis).
Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/todo(s) eglandulosa(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/
membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/curvado(s)/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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 (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Occhioni, P., 8213, MBM, 57395,  (MBM0057395), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys orinocensis (Kunth) A.Juss.
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria orinocensis Kunth
homotípico Banisteriopsis orinocensis (Kunth) A.Juss.
heterotípico Banisteria helicina (Griseb.) C.V.Morton
heterotípico Heteropterys acutifolia A.Juss.
heterotípico Heteropterys helicina Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
lanceolada(s); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s); lâmina(s) indumento face(s) ,
tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns)
plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma
e e glândula(s) persistente(s)/elíptica(s)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s)
postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/todo(s) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/
membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/denticulada(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho ,
postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Rodrigues, W., 370, SP, 74967,  (SP018911), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys orinocensis (Kunth) A.Juss.

Figura 2: Heteropterys orinocensis (Kunth) A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys ovata (Nied.) W.R.Anderson
& C.C.Davis
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) suboposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
oval(ais); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/arredondado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s)
margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/elíptica(s)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s).
Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s);
pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem
carena(s)/unguiculada(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s)
tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/arqueado(s) na(s) base/glabro(s)/com ápice(s)/
truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Rondon, 2429, B, Typus
Souza, VC; Souza, JP; Duarte, AR; Mazine, FF, 14140, SP, 470739,  (SP031071), Mato Grosso
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys pannosa Griseb.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
lanceolada(s); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo
e cor face(s) abaxial/tomentoso(s)/castanho dourado; lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s)
margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s).
Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/ferrugínea(s);
pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem
carena(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/denticulada(s); antera(s) postura e indumento glabra(s);
estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) menor que posterior(es)/arqueado(s) na(s) base/divergente(s)
distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 54683, NY, 909658,  (NY00909658), Goiás
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys parvifructa C.Pessoa &
Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s); lâmina(s) forma , consistência e cor membranácea(s)/elíptica(s);
lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor
face(s) abaxial/glabrescente(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor séssil(eis)/basal(ais); lâmina(s) margem(ns)
plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma
e e glândula(s) oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento
com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com
margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do
mesmo tamanho/reto(s)/divergente(s) distalmente/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação
e ala(s) lateral(ais) diminuto(s)/liso(s).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Trepadeira, 2160, RB, 574563,  (RB00781322), Pernambuco, Typus
Carvalho, D.N., 201, HUEFS, 574563 (HUEFS191959), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys parvifructa C.Pessoa & Amorim

Figura 2: Heteropterys parvifructa C.Pessoa & Amorim

Figura 3: Heteropterys parvifructa C.Pessoa & Amorim
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys parvifructa C.Pessoa & Amorim

Figura 5: Heteropterys parvifructa C.Pessoa & Amorim
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys patens (Griseb.) A.Juss.
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria patens Griseb.
heterotípico Heteropterys anomala  A.Juss. var.  anomala
heterotípico Heteropterys anomala A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
elíptica(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/agudo(s); lâmina(s) indumento face(s) ,
tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s)
margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura pêndula(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/todo(s) eglandulosa(s)/castanho; pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/
amarela/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e
ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M.A. Braga, 6316, SP, 366594,  (SP018921), Rio de Janeiro
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys pauciflora (A.Juss.) A.Juss.
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea pauciflora A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
oval(ais); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor
face(s) abaxial/esparso(s) tomentoso(s)/alvo acinzentado; lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s)
margem(ns) plana(s)/repando(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s); pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/
unguiculada(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto:
núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Carneiro, J.S., 207, SP, 382626,  (SP018931), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys pauciflora (A.Juss.) A.Juss.

Figura 2: Heteropterys pauciflora (A.Juss.) A.Juss.

Figura 3: Heteropterys pauciflora (A.Juss.) A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys pauciflora (A.Juss.) A.Juss.

Figura 5: Heteropterys pauciflora (A.Juss.) A.Juss.

Figura 6: Heteropterys pauciflora (A.Juss.) A.Juss.

742

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299573084.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299573085.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299573086.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys perplexa W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/tomentoso(s)/glanduloso(s) na(s) base/glanduloso(s) no terço(s)
médio; lâmina(s) forma , consistência e cor papirácea(s)/cartácea(s)/elíptica(s)/oval(ais)/oboval(ais); lâmina(s) base forma
cuneada(s)/arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/agudo(s)/obtuso(s)/retuso(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s)/tomentoso(s)/velutino(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e
cor conspícua(s)/séssil(eis)/basal(ais)/intramarginal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s).
Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais);
pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/
somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) ,
aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/carenada(s)/não odorífera(s)/
unguiculada(s)/crassa(s)/alva/posterior(es) com mácula rósea/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento ereta(s)/
glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/reto(s)/divergente(s)
distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s)/apiculado(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação
e ala(s) lateral(ais) rugoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys perplexa geralmente é caracterizada pelas folhas papiráceas, com base cuneada a arredondada e com duas glândulas
intramarginais próximo à base da lâmina folia, além de frutos com núcleo seminífero rugoso.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual

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

MATERIAL TESTEMUNHO

P.D. Carvalho, 126, SP, 390559,  (SP018941), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys prancei W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
oblonga(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s)/apiculado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor séssil(eis)/basal(ais)/enegrecida;
lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/todo(s) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/
membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura ,
indumento e ápice(s) anterior(es) menor que posterior(es)/curvado(s)/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo
seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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

Krukoff, B.A., 5750, SP, 34897,  (SP018756), Acre
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys procoriacea Nied.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s)/apressa(s) ao ramo(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência
e cor coriácea(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/basal(ais)/
marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura bulada(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento
pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/
castanho; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/
sem carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/denticulada(s); antera(s) postura e
indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/
reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e
ala(s) lateral(ais) rugoso(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 (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Amaral Jr, A., 197, SP, 333046,  (SP018942), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys pteropetala A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da
lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/eglanduloso(s)/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s)
forma , consistência e cor membranácea(s)/cartácea(s)/oval(ais)/orbicular(es); lâmina(s) base forma obtusa(s)/cordada(s);
lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s)/obtuso(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s)/
tomentoso(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/séssil(eis)/basal(ais); lâmina(s) margem(ns)
plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma
e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e
indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/
carenada(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/rósea/com margem(ns)/inteira/erosa(s); antera(s) postura e indumento
ereta(s)/ressupinada(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) menor que posterior(es)/não
arqueado(s)/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/misto. Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação
e ala(s) lateral(ais) com nervura(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys pteropetala apresenta hábito predominantemente arbustivo, folhas geralmente orbiculares, com 2 a 4 glândulas
próximo à base e as pétalas carenadas e geralmente róseas.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (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)

MATERIAL TESTEMUNHO

I. Cordeiro, CFCR8875, SP, 217646,  (SP018953), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

746

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP018953


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys pteropetala A.Juss.

Figura 2: Heteropterys pteropetala A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys racemosa A.Juss.
Tem como sinônimo
homotípico Clonodia racemosa (A.Juss.) Nied.
heterotípico Atopocarpus papillosus Cuatrec.
heterotípico Clonodia verrucosa Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor
cartácea(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s)
margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/castanho; pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/não
odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/denticulada(s); antera(s) postura e indumento glabra(s);
estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/com ápice(s)/
truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, M., 1310, SP, 110981,  (SP017205), Pará
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys reticulata Griseb.
Tem como sinônimo
homotípico Heteropterys grisebachiana Nied.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/ferrugíneo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/oval(ais);
lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor
amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s);
lâmina(s) arquitetura bulada(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e
glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/castanho;
pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem
carena(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/fimbriada(s); antera(s) postura e indumento glabra(s);
estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/não arqueado(s)/curvado(s)/
divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s)
lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

N.Y.Sandwith, s.n., RB, 1016, ,  (RB00213503)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys rhopalifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da
lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor
cartácea(s)/coriácea(s)/oval(ais)/oboval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/agudo(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/glabrescente(s)/esparso(s) tomentoso(s); lâmina(s) glândula(s)
presença , forma e cor conspícua(s)/impressa(s)/basal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s).
Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais);
pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente
anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) decurrente(s) no pedicelo(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/ereta(s)/sem carena(s)/
não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/
ressupinada(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/reto(s)/
divergente(s) distalmente/piloso(s) na(s) base/com ápice(s)/apiculado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e
ala(s) lateral(ais) com nervura(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys rhopalifolia é facilmente reconhecida por possuir as folhas cartáceas a coriáceas, face abaxial com indumento
esparso-tomentoso e duas glândulas grandes e impressas na base e os estiletes geralmente pilosos na base.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

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

D.R. Hunt, 5947, SP, 174805a,  (SP019159), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys rhopalifolia A.Juss.

Figura 2: Heteropterys rhopalifolia A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys rubiginosa A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s)/tomentoso(s)/ferrugíneo(s). Folha: filotaxia
e postura da lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma ,
consistência e cor membranácea(s)/cartácea(s)/oval(ais)/subcordada(s); lâmina(s) base forma arredondada(s)/subcordada(s);
lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/arredondado(s)/mucronado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/
glabrescente(s)/tomentoso(s)/ferrugíneo(s)/avermelhado; lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/séssil(eis)/
basal(ais); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/elíptica(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento
pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/
todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) ,
aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/carenada(s)/não odorífera(s)/
unguiculada(s)/crassa(s)/alva/posterior(es) com mácula rósea/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/
glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/
divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s)/obtuso(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação
e ala(s) lateral(ais) com crista(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys rubiginosa pode ser reconhecida pelas folhas apresentarem indumento de coloração ferrugíneo-avermelhado na
face abaxial da lâmina, as pétalas sempre alvas com a posterior apresentando uma mácula rósea no centro e os frutos com cristas
laterais conspícuas no núcleo seminífero.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 12824, SP, 363600,  (SP019035), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys rubiginosa A.Juss.

Figura 2: Heteropterys rubiginosa A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys rufula A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) velutino(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor membranácea(s)/
cartácea(s)/oval(ais)/subcordada(s); lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s)/subcordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma
agudo(s)/cuspidado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s)/tomentoso(s)/velutino(s)/
ferrugíneo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/estipitada(s)/basal(ais); lâmina(s) margem(ns)
revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma
e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s)
e indumento com ápice(s) plano(s)/todo(s) eglandulosa(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) ,
aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/carenada(s)/não odorífera(s)/
crassa(s)/alva/posterior(es) com mácula rósea/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s);
estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/curvado(s)/divergente(s)
distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com
crista(s) lateral(ais)/inconspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys rufula pode ser reconhecida pela presença de duas glândulas estipitadas na base da face abaxial da folha, as sépalas
sempre eglandulosas e os frutos com núcleo seminífero apresentando cristas laterais inconspícuas.

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), Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Castellanos, 24921, NY, 475937,  (NY00475937), Rio de Janeiro
A.M. Amorim, 1372, CEPEC

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys rufula A.Juss.

Figura 2: Heteropterys rufula A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys sanctorum W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma ,
consistência e cor cartácea(s)/coriácea(s)/elíptica(s)/oval(ais)/lanceolada(s)/oblonga(s)/oboval(ais); lâmina(s) base forma
cuneada(s)/obtusa(s)/arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/obtuso(s)/retuso(s)/cuspidado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s)/glabrescente(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/
marginal(ais)/intramarginal(ais); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência:
inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s)
desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es)
eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/castanho; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) ,
consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s);
antera(s) postura e indumento ressupinada(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es)
menor que posterior(es)/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com nervura(s) lateral(ais)/inconspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys sanctorum possui lâmina foliar grande (ca. 24 cm compr.), com ca. 14 glândulas pequenas marginais ou
intramarginais na face abaxial, as pétalas são fortemente reflexas e o estilete anterior é inclinado em direção à sépala anterior e os
posteriores inclinados em direção às pétalas latero-posteriores.

Forma de Vida
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
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3653, SP, 366584,  (SP019041), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys sericea (Cav.) A.Juss.
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria sericea Cav.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) no terço(s) médio; lâmina(s) forma , consistência
e cor cartácea(s)/elíptica(s); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s)/apiculado(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor séssil(eis)/
marginal(ais)/enegrecida; lâmina(s) margem(ns) plana(s)/denticulada(s) pela(s) glândula(s) marginal(ais); lâmina(s) arquitetura
plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/
oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento
com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/dourada; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/inteira;
antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/
arqueado(s) na(s) base/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho ,
ornamentação e ala(s) lateral(ais) com pequena(s) ala(s) lateral(ais).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Pifano, D.S.; Castro, R.M.; Pivari, M.O.D., 167, SP, 360731,  (SP019051), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys sericea (Cav.) A.Juss.

Figura 2: Heteropterys sericea (Cav.) A.Juss.

Figura 3: Heteropterys sericea (Cav.) A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys sericea (Cav.) A.Juss.

Figura 5: Heteropterys sericea (Cav.) A.Juss.

Figura 6: Heteropterys sericea (Cav.) A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys serrata Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da
lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma ,
consistência e cor membranácea(s)/cartácea(s)/lanceolada(s)/oblonga(s); lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s); lâmina(s)
ápice(s) forma acuminado(s)/obtuso(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/seríceo(s)/dourado; lâmina(s)
glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/impressa(s)/basal(ais)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) fortemente
serreada(s) pela(s) glândula(s) marginal(ais); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s);
bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/
glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s)/dourada; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) ,
consistência , cor e margem(ns) patente(s)/ereta(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/amarela/com margem(ns)/
glandulosa(s)/erosa(s)/denticulada(s); antera(s) postura e indumento ressupinada(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento
e ápice(s) divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho ,
ornamentação e ala(s) lateral(ais) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys serrata é facilmente reconhecida pelo ramo hexagonal e as folhas com margem fortemente serreada.

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
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 7826, RB,  (RB00833151), Espírito Santo, Typus

BIBLIOGRAFIA

Amorim, A.M.; Marinho, L.C; Pessoa, C. & Pace, M.R. 2017 [online 2016]. A new Heteropterys (Malpighiaceae) from
semideciduous forest, with notes on wood anatomy. Plant Syst. Evol. 303: 177-185.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys sessilifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor
membranácea(s)/cartácea(s)/oval(ais)/cordada(s); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s)/
obtuso(s)/cuspidado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor somente/face(s) abaxial/glabrescente(s)/seríceo(s); lâmina(s)
glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/impressa(s)/basal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura
plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/
oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s)
plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/glabra(s)/pilosa(s); pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/
carenada(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/rósea/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/
ressupinada(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) menor que posterior(es)/todo(s) do
mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s). Fruto: núcleo
seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com pequena(s) ala(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys sessilifolia possui folhas sésseis a subsésseis, lâmina foliar geralmente com base cordada, bractéolas oval-
orbiculares, pétalas exclusivamente róseas e samarídeos com álulas laterais no núcleo seminífero.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 3621, NY, 71282,  (NY00071282), Typus
A.H. Gentry, 50142, RB, 254305,  (RB00213505)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys sessilifolia A.Juss.

Figura 2: Heteropterys sessilifolia A.Juss.

Figura 3: Heteropterys sessilifolia A.Juss.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys siderosa Cuatrec.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/
elíptica(s)/oblonga(s); lâmina(s) base forma cuneada(s)/obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s)
indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/
intramarginal(ais); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s)
postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/todo(s) eglandulosa(s)/castanho; pétala(s) tamanho ,
postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/
membranácea(s)/amarela/denticulada(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e
ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) rugoso(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 (Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 7183, NY, 1856829 (NY01856829), Pará
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys sincorensis W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s)/apressa(s) ao ramo(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma ,
consistência e cor coriácea(s)/elíptica(s)/oval(ais)/orbicular(es); lâmina(s) base forma arredondada(s)/cordada(s); lâmina(s)
ápice(s) forma arredondado(s)/apiculado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s);
lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor inconspícua(s)/conspícua(s)/impressa(s)/basal(ais)/marginal(ais); lâmina(s)
margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/elíptica(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/
glândula(s) pilosa(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) ,
consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/
laranja a vermelha/com margem(ns)/glandulosa(s)/denticulada(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s)
tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/
apiculado(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) com nervura(s) lateral(ais)/
conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys sincorensis caracteriza-se pelas folhas apressas aos ramos, com duas glândulas conspícuas na base e pequenas
glândulas marginais, sépalas com glândulas pilosas e as pétalas alaranjadas e sendo a posterior com base glandulosa.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.A. Mattos-Silva, 2825, SP, 251589,  (SP019066), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys subhelicina Nied.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabro(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabro(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor coriácea(s)/lanceolada(s);
lâmina(s) base forma arredondada(s)/cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e
cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/basal(ais); lâmina(s) margem(ns)
revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s)
forma e e glândula(s) elíptica(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e
indumento com ápice(s) revoluto(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/castanho; pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/
unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s)/denticulada(s); antera(s) postura e indumento glabra(s);
estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/curvado(s)/divergente(s)
distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s)/
conspícua(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, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M PIRES, 14701, RB, 168498,  (RB00213463), Roraima
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys sylvatica A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/glanduloso(s) no terço(s) médio; lâmina(s) forma , consistência
e cor membranácea(s)/elíptica(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s)/mucronado(s);
lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor
ausente(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura
ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) decídua(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento
pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/
pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/
carenada(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s)
tamanho , postura , indumento e ápice(s) anterior(es) maior(es) que posterior(es)/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/glabro(s)/com
ápice(s)/apiculado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

Damasceno Jr, G.A.; Velasques, J.S.; Urquiza, M.V.; Carvalho, T.L., 2869, SP, 365732,  (SP019076), Mato Grosso do Sul
Robert, A., 736, K,  (K000427085)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys syringifolia Griseb.
Tem como sinônimo
heterotípico Banisteria pagua Steud.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/tomentoso(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência
e cor membranácea(s)/papirácea(s)/oval(ais)/subcordada(s); lâmina(s) base forma arredondada(s)/subcordada(s); lâmina(s)
ápice(s) forma agudo(s)/obtuso(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s)/tomentoso(s);
lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/estipitada(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s)
arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s)
persistente(s)/elíptica(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e
indumento com ápice(s) plano(s)/todo(s) eglandulosa(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/
castanho; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/
ereta(s)/sem carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/inteira/erosa(s); antera(s)
postura e indumento ereta(s)/ressupinada(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo
tamanho/não arqueado(s)/reto(s)/curvado(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s)/obtuso(s). Fruto:
núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) diminuto(s)/liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys syringifolia possui duas glândulas estipitadas no terço-médio da face abaxial da folha e os frutos apresentam núcleo
seminífero diminuto, onde a porção basal da ala dorsal é bastante reduzida e a apical alargada.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (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

A. Rapini, 245, SP, 306535,  (SP019119), São Paulo
V.C. Souza, 6012, SP, 292233,  (SP019118), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys syringifolia Griseb.

Figura 2: Heteropterys syringifolia Griseb.

Figura 3: Heteropterys syringifolia Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys syringifolia Griseb.

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys ternstroemiifolia A.Juss.
Tem como sinônimo
homotípico Banisteria ternstroemiifolia (A.Juss.) Nied.
homotípico Heteropterys ternstroemiaefolia A.Juss.
heterotípico Banisteria fischeriana Regel & Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor
cartácea(s)/oboval(ais); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma retuso(s); lâmina(s) indumento face(s) ,
tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns)
plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma
e e glândula(s) oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento
com ápice(s) plano(s)/todo(s) eglandulosa(s)/castanho; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) ,
consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/denticulada(s);
antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/
divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s)
lateral(ais) liso(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 (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3365, SP, 367618,  (SP019093), Rio de Janeiro
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys thyrsoidea (Griseb.) A.Juss.
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria thyrsoidea Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
oval(ais); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor
face(s) abaxial/tomentoso(s)/ferrugíneo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s) margem(ns)
revoluta(s); lâmina(s) arquitetura bulada(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura pêndula(s); bráctea(s) bractéola(s)
forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento séssil(eis). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura ,
carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/crassa(s)/
amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e
ápice(s) anterior(es) menor que posterior(es)/curvado(s)/divergente(s) distalmente/com ápice(s)/uncinado(s). Fruto: núcleo
seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3362, SP, 367603,  (SP019095), São Paulo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys tomentosa A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Heteropterys aphrodisiaca Machado
heterotípico Heteropterys spectabilis Mart. ex A.Juss.
heterotípico Heteropterys verbascifolia Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/tomentoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
suboposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) tomentoso(s)/glanduloso(s) no terço(s) médio; lâmina(s) forma , consistência
e cor cartácea(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s); lâmina(s) indumento
face(s) , tipo e cor face(s) abaxial/tomentoso(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s); lâmina(s)
margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor:
sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s); pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/carenada(s)/
unguiculada(s)/crassa(s)/amarela/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho ,
postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/curvado(s)/glabro(s)/com ápice(s)/truncado(s).
Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Azevedo, M.L.M.; Fonseca, M.L.; Oliveira, F.C.A.; Magalhães, A.T., 1054, SP, 311878,  (SP019122), Goiás
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys trichanthera A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/glanduloso(s) no terço(s) médio/glanduloso(s) no ápice(s); lâmina(s)
forma , consistência e cor papirácea(s)/cartácea(s)/elíptica(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma cuneada(s)/subcordada(s);
lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/obtuso(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s)/
tomentoso(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns)
revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma
e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e
indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/ereta(s)/sem
carena(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento
ereta(s)/ressupinada(s)/pilosa(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não
arqueado(s)/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s)/obtuso(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho ,
ornamentação e ala(s) lateral(ais) com nervura(s) lateral(ais)/conspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys trichanthera é reconhecida pelo pecíolo geralmente biglanduloso no terço-médio, folhas papiráceas a cartáceas, com
2 a 4 glândulas marginais na face abaxial e anteras pilosas.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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

W.W. Thomas, 13622, SP, 370136,  (SP019188), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys trichanthera A.Juss.

Figura 2: Heteropterys trichanthera A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys trigoniifolia A.Juss.
Tem como sinônimo
homotípico Heteropterys trigoniaefolia A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s); pecíolo(s)
indumento e glândula(s) glabrescente(s)/tomentoso(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor membranácea(s)/
cartácea(s)/elíptica(s)/oval(ais)/lanceolada(s)/oblonga(s); lâmina(s) base forma obtusa(s)/arredondada(s); lâmina(s) ápice(s)
forma agudo(s)/arredondado(s)/apiculado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabrescente(s)/
tomentoso(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor ausente(s)/conspícua(s)/impressa(s)/intramarginal(ais)/ou; lâmina(s)
margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s)
postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/todo(s) eglandulosa(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/todo(s)
glandulosa(s)/glândula(s) não decurrente(s)/pilosa(s)/ferrugínea(s); pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) ,
unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) diminuta(s)/reflexa(s)/ereta(s)/carenada(s)/não odorífera(s)/unguiculada(s)/
crassa(s)/alva/posterior(es) com mácula rósea/com margem(ns)/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/ressupinada(s)/
glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/reto(s)/divergente(s)
distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s)/obtuso(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s)
lateral(ais) rugoso(s)/com crista(s) lateral(ais)/inconspícua(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys trigoniifolia é caraterizada, principalmente, pelas flores diminutas (ca. 1 cm diâm.), além da lâmina foliar
normalmente oblongo-lanceolada e anteras eretas, às vezes ressupinadas.

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)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 11754, NY, 475993,  (NY00475993), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys trigoniifolia A.Juss.

Figura 2: Heteropterys trigoniifolia A.Juss.

Figura 3: Heteropterys trigoniifolia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys umbellata A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) seríceo(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor membranácea(s)/oval(ais);
lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor face(s)
abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor conspícua(s)/séssil(eis)/basal(ais); lâmina(s) margem(ns)
plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e
e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura ,
glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es) eglandulosa(s)/pilosa(s); pétala(s) tamanho , postura ,
carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/carenada(s)/unguiculada(s)/
crassa(s)/amarela/com margem(ns)/inteira; antera(s) postura e indumento glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento
e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/arredondado(s). Fruto: núcleo seminífero
tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Romero, 3135B, SP, 296666,  (SP019214), Minas Gerais
V.C. Souza, 10401, SP, 316047,  (SP019282), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Heteropterys umbellata A.Juss.

Figura 2: Heteropterys umbellata A.Juss.

Figura 3: Heteropterys umbellata A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Heteropterys umbellata A.Juss.

Figura 5: Heteropterys umbellata A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys wiedeana A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/glabrescente(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s)
oposta(s); pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/seríceo(s)/glanduloso(s) na(s) base; lâmina(s) forma ,
consistência e cor cartácea(s)/coriácea(s)/oval(ais); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s)/
cuspidado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo e cor amba(s) às face(s)/glabro(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e
cor conspícua(s)/impressa(s)/marginal(ais); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência:
inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s) bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/elíptica(s); pedicelo(s)
desenvolvimento pedunculado(s). Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) plano(s)/somente anterior(es)
eglandulosa(s)/todo(s) glandulosa(s)/pilosa(s)/castanho; pétala(s) tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) ,
consistência , cor e margem(ns) reflexa(s)/patente(s)/sem carena(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/
inteira/erosa(s); antera(s) postura e indumento ereta(s)/glabra(s); estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s)
do mesmo tamanho/arqueado(s) na(s) base/reto(s)/divergente(s) distalmente/glabro(s)/com ápice(s)/apiculado(s). Fruto: núcleo
seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Heteropterys wiedeana é caracterizada pela lâmina foliar com 20 glândulas marginais, que dão um aspecto denticulada à margem
da folha.

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, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 6828, SP, 253857,  (SP019335), Bahia
J.G. Jardim, 3174, SP, 363624,  (SP019333), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Sebastiani, R., and M. C. H. Mamede. 2010. Estudos taxonômicos em Heteropterys subsect. Stenophyllarion (Malpighiaceae) no
Brasil. Hoehnea 37: 337–366.
Pessoa, C.; Costa, J.A.S. & Amorim, A.M. 2014. Flora da Bahia: Malpighiaceae 2 – Heteropterys. Sitientibus, sér. Ciências
Biológicas 14, 41 pp.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Heteropterys xanthophylla A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Heteropterys xanthophylla, .

Tem como sinônimo
heterotípico Heteropterys xanthophylla  var.  duarteana (A.Juss.) Nied.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) presença de folha(s) e indumento frondoso(s)/seríceo(s). Folha: filotaxia e postura da lâmina(s) oposta(s);
pecíolo(s) indumento e glândula(s) glabrescente(s)/eglanduloso(s); lâmina(s) forma , consistência e cor cartácea(s)/
elíptica(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma arredondado(s); lâmina(s) indumento face(s) , tipo
e cor face(s) abaxial/seríceo(s); lâmina(s) glândula(s) presença , forma e cor impressa(s)/basal(ais)/intramarginal(ais);
lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) arquitetura plana(s). Inflorescência: inflorescência(s) postura ereta(s); bráctea(s)
bractéola(s) forma e e glândula(s) persistente(s)/oval(ais)/eglandulosa(s); pedicelo(s) desenvolvimento pedunculado(s).
Flor: sépala(s) postura , glândula(s) e indumento com ápice(s) revoluto(s)/todo(s) eglandulosa(s)/castanho; pétala(s)
tamanho , postura , carena(s) , aromática(s) , unguículo(s) , consistência , cor e margem(ns) patente(s)/sem carena(s)/não
odorífera(s)/unguiculada(s)/membranácea(s)/amarela/com margem(ns)/denticulada(s); antera(s) postura e indumento glabra(s);
estilete(s) tamanho , postura , indumento e ápice(s) todo(s) do mesmo tamanho/não arqueado(s)/reto(s)/glabro(s)/com ápice(s)/
truncado(s). Fruto: núcleo seminífero tamanho , ornamentação e ala(s) lateral(ais) liso(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
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, B.A.S.; Alvarenga, D., 3453, SP, 327930,  (SP019328), Minas Gerais
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiptage Gaertn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Hiptage, Hiptage benghalensis.

COMO CITAR

Almeida, R.F., Francener, A., Pessoa, C., Sebastiani, R., Oliveira, Y.R., Amorim, A.M.A., Mamede, M.C.H. Malpighiaceae in
Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/
FB620255.

DESCRIÇÃO

Lianas; estípulas decíduas. Folhas opostas; lâminas oblongas, glandulosas na base, glândulas avermelhadas. Tirsos; flores com
cálice 1-glanduloso nas sépalas opostas a pétala posterior; pétalas brancas a rosadas, margem longo fimbriada; estames 10,
heteromórficos, filetes curvados, conectivos eglandulosos, anteras rimosas; ovário 3-carpelar, glabrescente; estilete 1, curvado,
glabro, ápice truncado, mais fino que a base. Mericarpos 3, alados, alas laterais mais desenvolvidas do que a dorsal.

COMENTÁRIO

Somente uma espécie é cultivada no Brasil, no canteiro 18 do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

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
Sudeste (Rio de Janeiro)

BIBLIOGRAFIA

 F. Niedenzu, Malpighiaceae in Das Pflanzenreich, ed. A. Engler, 141/870, 1928.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiptage benghalensis (L.) Kurz
DESCRIÇÃO

Lianas; estípulas decíduas. Folhas opostas; lâminas oblongas, glandulosas na base, glândulas avermelhadas. Tirsos; flores com
cálice 1-glanduloso nas sépalas opostas a pétala posterior; pétalas brancas a rosadas, margem longo fimbriada; estames 10,
heteromórficos, filetes curvados, conectivos eglandulosos, anteras rimosas; ovário 3-carpelar, glabrescente; estilete 1, curvado,
glabro, ápice truncado, mais fino que a base. Mericarpos 3, alados, alas laterais mais desenvolvidas do que a dorsal.

COMENTÁRIO

Somente uma espécie é cultivada no Brasil, no canteiro 18 do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

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
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.R. Mattos, 120, RB,  (RB00973859), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Hiptage benghalensis (L.) Kurz
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Hiptage benghalensis (L.) Kurz

Figura 3: Hiptage benghalensis (L.) Kurz

Figura 4: Hiptage benghalensis (L.) Kurz
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Hiptage benghalensis (L.) Kurz

BIBLIOGRAFIA

Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In Das Pflanzenreich, ed. A. Engler, IV. 141: 1–870.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea Jacq.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Hiraea, Hiraea affinis, Hiraea apaporiensis, Hiraea bullata, Hiraea
cuiabensis, Hiraea cuneata, Hiraea fagifolia, Hiraea faginea, Hiraea gaudichaudiana, Hiraea hatschbachii, Hiraea
holmgreniorum, Hiraea longipes, Hiraea longipilifera, Hiraea macrophylla, Hiraea obovata, Hiraea occhionii, Hiraea reitzii,
Hiraea restingae, Hiraea schultesii, Hiraea silvae, Hiraea silvicola, Hiraea transiens.

COMO CITAR

Sebastiani, R., Amorim, A.M.A. 2020. Hiraea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8907.

DESCRIÇÃO

Folhas em geral elípticas ou obovais, pecíolo eglanduloso ou com um par de glândulas no ápice, estípulas epipeciolares em geral
no meio do pecíolo, nervação peninérvea. Corimbos solitários ou reunidos em cimeiras ou panícula, pedúnculo diminuto, cálice
0-8-10 glanduloso, pétalas amarelas glabras, pétala posterior menor que as demais, estiletes com ápice em geral uncinado, estames
heteromorfos. Frutos contendo um par de alas laterais e em geral uma ala dorsal reduzida, raro ausente.

COMENTÁRIO

As espécies Hiraea amazonica C.E.Anderson( Edinburgh J. Bot. 70(3): 414 (2013)) e Hiraea quapara (Aubl.) Sprague (J. Bot.
62: 22 (1924)) são referidas para o Brasil, mas não foram incluidas na chave de espécies do gênero devido à dificuldade de
acesso às informações sobre as coleções e às dúvidas quanto à ocorrência real das referidas espécies até o presente momento. H.
amazonica foi descrita a partir de uma coleção do estado do Amazonas (C.A. Cid et al. 546), cujo holótipo está em MICH e os
isótipos estão em INPA, MG e NY. No entanto não é possível acessar essas coleções pelo SpeciesLink. O que há, na verdade,
é uma coleção de C.A.C. Ferreira 546 no INPA, mas sem descrição de localidade, coincidindo apenas a data de coleta (20 de
agosto de 1979). H. quapara, segundo Anderson, W. R. (1993, Notes on neotropical Malpighiaceae—IV. Contr. Univ. Michigan
Herb. 19: 355-392), é representada no Brasil por uma coleção do Amapá (D. Austin 7175, MICH e NY). Através do SpeciesLink
é possível acessar as informações desta coleção depositada em MG, mas sem imagem para maiores detalhes. Assim, visita aos
herbários e esforços de coleta poderão confirmar a presença dessas espécies no Brasil em estudos futuros.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, 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)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Panículas ou cimeiras compostas por corimbos com 4 flores.
2. Folhas glabrescentes em ambas as faces. Panícula com três a cinco corimbos.
Pétalas com margem denteada a fimbriada. Frutos com alas laterais reniformes .. H. affinis
2'. Folhas com fase adaxial glabrescente e face abaxial velutina. Cimeira com 4 corimbos.
Pétalas com margem inteira, pétala posterior fimbriada. Frutos com alas laterais redondas .. H. silvicola
1'. Corimbos solitários, em número variável nas axilas das folhas, com número variável de flores.
3. Pecíolo eglanduloso.
4. Margem da folha glandulosa.
5. Folhas glabrescentes em ambas as faces, base aguda. Corimbo com quatro flores.
Frutos com alas laterais reniformes .. H. fagifolia
5'. Folhas com fase adaxial glabrescente, face abaxial serícea a glabrescente, base obtusa a subcordada.
Corimbo com 4-6 flores. Frutos com alas laterais redondas .. H. transiens
4'. Margem da folha eglandulosa.
6. Corimbo com duas a três flores .. H. obovata
6'. Corimbo com quatro flores.
7. Pétalas com margem erosa .. H. hatschbachii
7'. Pétalas com margem fimbriada.
8. Folhas lanceoladas a oblongas, base obtusa, ápice glanduloso. Pétala posterior vermelha.
Regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil .. H. gaudichaudiana
8'. Folhas elípticas a obovadas, base aguda a truncada, ápice eglanduloso. Pétala posterior amarela.
Região Sul do Brasil .. H. reitzii
3'. Pecíolo glanduloso.
9. Lâmina foliar glandulosa.
10. Glândulas no ápice foliar .. H. bullata
10'. Glândulas na margem foliar.
11. Corimbo com 15-36 flores .. H. longipilifera
11'. Corimbo com 3-4 flores.
12. Folhas com indumento seríceo ou velutino.
13. Folhas com face adaxial glabrescente e face abaxial velutina .. H. macrophylla
13'. Folhas com indumento sericeo em ambas as faces.
14. Folhas com indumento seríceo castanho .. H. longipes
14'. Folhas com indumento seríceo argenteo .. H. cuiabensis
12'. Folhas glabras a glabrescentes em ambas as faces .. H. occhionii
9'. Lâmina foliar eglandulosa.
15. Lâmina oblanceolada .. H. faginea
15'. Lâmina elíptica, obovada ou oval.
16. Folha com indumento seríceo ou velutino.
17. Folha com indumento velutino na face abaxial .. H. restingae
17'. Folha com indumento seríceo na face abaxial.
18. Folha elíptica a oboval, ápice agudo a apiculado e base cuneada ou redonda.
Pétalas fimbriadas. Ocorre no estado do Amazonas .. H. apaporiensis
18'. Folha oboval ou redonda, ápice apiculado, base redonda ou cordada.
Pétalas erosas a curto-fimbriadas. Ocorre no estado do Amapá .. H. longipes
16'. Folhas glabrescentes ou glabras.
19. Folha com margem denteada.
Ampla distribuição no Brasil, mas não tem ocorrência relatada para o estado do Amazonas .. H. cuneata
19'. Folha com margem inteira. Ocorrência brasileira restrita ao estado do Amazonas.
20. Corimbo solitário 3-4 flores .. H. schultesii
20'. Um a três corimbos 4-flores.
21. Estípulas próximas à base do pecíolo.
Folhas com base cordada a auriculada, ápice obtuso a mucronado .. H. holmgreniorum
21'. Estípulas próximas ao ápice do pecíolo.
Folhas com base cuneada, ápice acuminado ou cuspidado .. H. silvae
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea affinis Miq.
DESCRIÇÃO

Folha: formato oboval(ais); ápice(s) acuminado(s); base cordada(s); pecíolo(s) glanduloso(s); margem(ns) eglandulosa(s);
indumento glabrescente(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 8; pétala(s) fimbriada(s)/denteada(s). Fruto:
ala(s) reniforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas obovais a oblongas, base cordada, ápice obtuso a acuminado, glabrescentes, margem eglandulosa, pecíolo glanduloso.
Panícula de 3 a 5 corimbos (4-flores) axilares. Flores contendo 8-9 glândulas nas sépalas, pétalas eglandulosas com margem
denteada a fimbriada. Fruto com ala dorsal proeminente e alas laterais reniformes.

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 (Amazonas, Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Assunção, P.A.C.L., 781, SP, 329319,  (SP015327), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Linnaea 19: (1847) 133. 19: (1847) 133.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea apaporiensis Cuatrec.
DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oboval(ais); ápice(s) apiculado(s)/agudo(s); base cuneada(s)/redonda(s); pecíolo(s) glanduloso(s);
margem(ns) eglandulosa(s); indumento glabrescente(s)/seríceo(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 8;
pétala(s) fimbriada(s). Fruto: ala(s) reniforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas elípticas ou obovais, base cuneada ou redonda, ápice agudo a apiculado, margem eglandular, glabrescente, indumento
seríceo esparso, pecíolo glanduloso. Corimbos axilares (1-4 flores), 4 pares de glândulas nas sépalas, pétalas com margem
fimbriada. Frutos com alas laterais trapezóides ou reniformes, com margem inteira ou recortada, ala dorsal subinteira.

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

Davidson, C., 9980, INPA, 117391,  (INPA0117391), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Webbia 13: 404 (1958). 13: 404 (1958).
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea bullata W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oboval(ais)/oval(ais); ápice(s) mucronado(s)/agudo(s); base redonda(s); pecíolo(s) glanduloso(s);
margem(ns) glandulosa(s); indumento glabrescente(s)/velutino(s). Inflorescência: corimbo terminal(ais)/axilar(es). Flor:
glândula(s) 8; pétala(s) denteada(s)/erosa(s). Fruto: ala(s) reniforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas elípticas ou menos comum ovata ou obovata, base redonda, ápice obtuso, redondo ou mucronado, margem com glândulas
sésseis próximo ao ápice, glabrescente com indumento velutino, pecíolo glanduloso. Corimbos axilares e terminais (4-flores), 4
pares de glândulas nas sépalas, pétalas glabras com margem erosa ou denticulada. Frutos com alas laterais reniformes.

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
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 10852, RB, 285413,  (RB00540744), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Hiraea bullata W.R.Anderson

Figura 2: Hiraea bullata W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea cuiabensis Griseb.
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria cuiabensis Griseb.
homotípico Hiraea cujabensis Griseb.
heterotípico Hiraea sericifolia A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: formato oboval(ais); ápice(s) mucronado(s); base redonda(s); pecíolo(s) glanduloso(s); margem(ns) glandulosa(s);
indumento glabrescente(s)/seríceo(s). Inflorescência: corimbo terminal(ais)/axilar(es). Flor: glândula(s) 8; pétala(s)
denteada(s). Fruto: ala(s) redonda(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas obovais, ápice mucronado, base redonda a obtusa, face adaxial glabra, face abaxial argenteo serícea, margem e pecíolo
glandulosos. Corimbos 4-flores terminais e axilares,  4 pares de glândulas nas sépalas, pétalas com margem denteada. Fruto com
alas laterais redondas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.M.T. Walter, 1871, SP, 299373B,  (SP019421), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

793

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP019421


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Hiraea cuiabensis Griseb.

Figura 2: Hiraea cuiabensis Griseb.

Figura 3: Hiraea cuiabensis Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea cuneata Griseb.
Tem como sinônimo
heterotípico Hiraea dentulata A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oboval(ais); ápice(s) mucronado(s)/agudo(s); base cordada(s); pecíolo(s) glanduloso(s); margem(ns)
eglandulosa(s); indumento glabrescente(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 0/8; pétala(s) fimbriada(s)/
denteada(s). Fruto: ala(s) reniforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas obovais, oblongas ou elípticas, ápice mucronado a agudo, base aguda a cordada, glabrescente, margem levemente
denticulada eglandulosa, pecíolo glanduloso. Dois ou três corimbos axilares (4-flores), cálice eglanduloso ou 8-glanduloso (4
pares), pétadas denteadas, pétala posterior mais fimbriada que as demais. Frutos com alas laterais reniformes, margem recortada.

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), Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

O.S. Ribas, 3120, SP, 363690,  (SP019427), Paraná
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea fagifolia (DC.) A.Juss.
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria fagifolia DC.
heterotípico Hiraea bahiensis Moric.
heterotípico Hiraea blanchetiana Moric.
heterotípico Hiraea moricandiana A.Juss.
heterotípico Hiraea multiflora Miq.
heterotípico Hiraea salzmanniana A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oboval(ais); ápice(s) mucronado(s); base cuneada(s); pecíolo(s) glanduloso(s)/eglanduloso(s);
margem(ns) eglandulosa(s); indumento glabrescente(s). Inflorescência: corimbo terminal(ais). Flor: glândula(s) 0/8; pétala(s)
fimbriada(s). Fruto: ala(s) reniforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas obovais a elípticas, ápice mucronado, base aguda, glabrescente, margem eglandulosa, pecíolo glanduloso. Corimbos (4-
flores) solitários terminais, cálice 8 glanduloso ou eglanduloso, pétalas fimbriadas. Frutos com alas laterais reniformes.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia)
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)

MATERIAL TESTEMUNHO

Chamas, C.C.; Mathes, L.A.F.; Santos, R.R., s.n., SP, 276256,  (SP019437), Espírito Santo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea faginea (Sw.) Nied.
Tem como sinônimo
heterotípico Hiraea chrysophylla A.Juss.
heterotípico Hiraea demerarensis (A.Juss.) Nied.
heterotípico Hiraea fulgens A.Juss.
heterotípico Hiraea manzinellensis Beurl.
heterotípico Hiraea papilionacea Cuatrec. & Croat
heterotípico Hiraea swartziana A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: formato oval-lanceolada(s); ápice(s) acuminado(s)/agudo(s); base cordada(s)/cuneada(s); pecíolo(s) glanduloso(s);
margem(ns) eglandulosa(s); indumento seríceo(s). Inflorescência: corimbo terminal(ais)/axilar(es). Flor: glândula(s) 0/8;
pétala(s) fimbriada(s). Fruto: ala(s) reniforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas oblanceoladas, ápice acuminado ou agudo, base cordada ou cuneada, argenteo-serícea, margem eglandulosa, pecíolo
glanduloso. Corimbos (4-flores) axilares e terminais, solitários. Cálice 8 glanduloso ou eglanduloso, pétalas fimbriadas. Frutos
com alas laterais auriculiformes ou reniformes.

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, Pará, Roraima)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Dias, A.T.G.; Monteiro, R.; Ferreira, A.M.; Silva, M., 1005, SP, 363053,  (SP019441), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Hiraea faginea (Sw.) Nied.

Figura 2: Hiraea faginea (Sw.) Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea gaudichaudiana A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: formato oboval(ais)/oval-lanceolada(s); ápice(s) mucronado(s)/agudo(s); base cuneada(s); pecíolo(s) eglanduloso(s);
margem(ns) glandulosa(s)/eglandulosa(s); indumento glabrescente(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s)
8/10; pétala(s) fimbriada(s)/denteada(s). Fruto: ala(s) redonda(s)/reniforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas lanceoladas a oblongas,  ápice mucronado ou agudo, base obtusa, glabrescente, margem e ápice com glândulas, pecíolo
eglanduloso. Corimbos (4-flores) axilares solitários, cálice 8-10 glanduloso, pétalas denteadas a fimbriadas, pétala posterior
avermelhada. Frutos com alas laterais ovais a reniformes.

COMENTÁRIO

H. gaudichaudiana f. eglandulosa descrita por Niedenzu é considerada H. cuneata (Anderson, 2013).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 3887, P (P05531411), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Arch. Mus. Hist. Nat. iii. (1843) 571., Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 13: 258 (1840);  Hiraea gaudichaudiana  f. eglandulosa Nied., Hiraea 11 (1906);  Hiraea

gaudichaudiana  f. glandulifera Nied., Hiraea 11 (1906). Segundo Anderson (2013),  H. gaudichaudiana f. eglandulosa descrita por Nied corresponde à H. cuneaata, por apresentar folhas sem glândulas.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea hatschbachii C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oboval(ais); ápice(s) mucronado(s)/apiculado(s); base cuneada(s); pecíolo(s) eglanduloso(s);
margem(ns) glandulosa(s); indumento glabrescente(s)/seríceo(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 0/8;
pétala(s) erosa(s). Fruto: ala(s) redonda(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

folhas elípticas a ovais, ápice mucronado a apiculado, base aguda, margem glandulosa, pecíolo eglanduloso, serícea a
glabrescente. Corimbos (4-flores) axilares solitários, cálice 8 glanduloso ou eglanduloso, pétalas erosas. Frutos com alas laterais
redondas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 39289, ALCB (ALCB041067), Paraná, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

800

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572655.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Hiraea hatschbachii C.E.Anderson

Figura 2: Hiraea hatschbachii C.E.Anderson

Figura 3: Hiraea hatschbachii C.E.Anderson

Figura 4: Hiraea hatschbachii C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea holmgreniorum C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oboval(ais); ápice(s) mucronado(s); base cordada(s); pecíolo(s) glanduloso(s); margem(ns)
eglandulosa(s); indumento glabrescente(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 8; pétala(s) denteada(s).
Fruto: ala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas obovais a elípticas, ápice obtuso a mucronado, base cordada a auriculada, glabescente, margem eglandulosa, pecíolo
glanduloso. Um a três corimbos (4-flores) axilares, cálice 8 glanduloso, pétalas denticuladas. Frutos não vistos.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

I.L. Amaral, 589, RB, 269652,  (RB00215963), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. 2013a. Six new species of Hiraea (Malpighiaceae) from South America: H. andersonii, H. brevistipulata, H.
holmgreniorum, H. kariniana, H. singularis, and H. woytkowskii. Mem. New York Bot. Gard. 108: 205–221.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea longipes W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: formato oboval(ais)/oval(ais); ápice(s) apiculado(s); base cordada(s)/redonda(s); pecíolo(s) glanduloso(s); margem(ns)
glandulosa(s)/eglandulosa(s); indumento glabrescente(s)/seríceo(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s)
0/8/10; pétala(s) denteada(s)/erosa(s). Fruto: ala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas obovais ou redondas, ápice apiculado, base redonda ou cordada, serícea a glabrescente, margem eglandulosa ou com
glândulas na face inferior, pecíolo glanduloso. Corimbos (3-4 flores) axilares, Cálice 8-10 glanduloso ou eglanduloso, pétalas
erosas a curto-fimbriadas. Frutos não vistos.

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 (Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.S. Cowan, 38542, MG
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea longipilifera W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oboval(ais); ápice(s) apiculado(s)/agudo(s); base cordada(s); pecíolo(s) glanduloso(s); margem(ns)
glandulosa(s); indumento seríceo(s)/velutino(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 0/8; pétala(s)
denteada(s). Fruto: ala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas elípticas a obovais, ápice obtuso a apiculado, base cordada a subcordada, velutina a serícea, margem glandulosa, pecíolo
glanduloso. Corimbos (15-36 flores) axilares,  cálice 8 glanduloso ou eglanduloso, pétalas denteadas. Frutos não vistos.

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 (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Beck, H.T., 283, INPA, 169764,  (INPA0169764), Pará

BIBLIOGRAFIA

Mem. New York Bot. Gard. 32: 238 (1981)-
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea macrophylla (Colla) P.L.R.Moraes
& Guglielmone
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria macrophylla Colla
heterotípico Hiraea houlletiana A.Juss.
heterotípico Hiraea wiedeana A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s); ápice(s) mucronado(s)/apiculado(s); base cordada(s); pecíolo(s) glanduloso(s); margem(ns)
glandulosa(s); indumento glabrescente(s)/velutino(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 0/8; pétala(s)
denteada(s)/erosa(s). Fruto: ala(s) reniforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas elípticas, ápice mucronado a apiculado, base aguda a cordada, face adaxial glabrescente, face abaxial velutina, pecíolo
densamente velutino, glanduloso, margem glandulosa. Um a dois corimbos (4-flores) axilares, cálice 8 glanduloso ou eglanduloso,
pétalas erosas a denteadas. Frutos com alas laterais reniformes.

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)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., TO, Rio de Janeiro
s.c., 0, MBML (MBML003935), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Hiraea macrophylla (Colla) P.L.R.Moraes & Guglielmone

Figura 2: Hiraea macrophylla (Colla) P.L.R.Moraes & Guglielmone
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea obovata Huber
DESCRIÇÃO

Folha: formato oboval(ais); ápice(s) acuminado(s)/apiculado(s); base cuneada(s)/redonda(s); pecíolo(s) eglanduloso(s);
margem(ns) glandulosa(s); indumento glabrescente(s)/seríceo(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 8;
pétala(s) denteada(s). Fruto: ala(s) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas obovais, ápice acuminado a apiculado, base cuneada ou redonda, face adaxial glabra, face abaxial serícea com indumento
avermelhado, margem glandulosa, pecíolo eglanduloso. Um a múltiplos corimbos (2-3 flores) axilares, cálice 8 glanduloso,
pétalas denteadas. Frutos não vistos.

COMENTÁRIO

Há duas espécies chamadas H. obovata. H. obovata (Kunth) Nied não ocorre no Brasil. H. obovata Huber é relatada para o Brasil,
mas é conhecida somente pelo tipo; não há até o momento coleções para esta espécie no SpeciesLink.

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 (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.D. DWYER, 12494, RB, 244428,  (RB00213989)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Hiraea obovata Huber

Figura 2: Hiraea obovata Huber

Figura 3: Hiraea obovata Huber
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Hiraea obovata Huber
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea occhionii C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oboval(ais)/oval-lanceolada(s); ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s); base cuneada(s); pecíolo(s)
glanduloso(s); margem(ns) glandulosa(s); indumento glabrescente(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s)
8/10; pétala(s) fimbriada(s)/erosa(s). Fruto: ala(s) redonda(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas elípticas a oblanceoladas ou obovadas, ápice mucronado a acuminado, base aguda, face adaxial grabra, face abaxial
glabrescente, margem glandulosa, peciolo glanduloso. Um ou dois corimbos (4 flores) axilares, cálice 8-10 glanduloso pétalas
erosas a fimbriadas, pétala posterior mais fimbriada que as demais. Fruto com alas laterais redondas.

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 (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3147, MBM (MBM241884), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea reitzii C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oboval(ais); ápice(s) mucronado(s)/apiculado(s); base cuneada(s); pecíolo(s) eglanduloso(s);
margem(ns) glandulosa(s); indumento glabrescente(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 0/8/10; pétala(s)
fimbriada(s). Fruto: ala(s) redonda(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas elípticas a obovadas, ápice mucronado a apiculado, base aguda a truncada, glabra, margem glandulosa, pecíolo
eglanduloso. Corimbo (4-flores) axilar solitário, cálice 8-10 glanduloso ou eglanduloso, pétalas fimbriadas, pétala posterior mais
fimbriada que as demais. Fruto com alas laterais redondas e inteiras, com ala dorsal irregular e denteada.

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
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 39313, US,  (US01268841), Paraná, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Hiraea reitzii C.E.Anderson

Figura 2: Hiraea reitzii C.E.Anderson

Figura 3: Hiraea reitzii C.E.Anderson

Figura 4: Hiraea reitzii C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Hiraea reitzii C.E.Anderson

Figura 6: Hiraea reitzii C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea restingae C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oval(ais); ápice(s) mucronado(s)/apiculado(s); base cordada(s); pecíolo(s) glanduloso(s); margem(ns)
eglandulosa(s); indumento glabrescente(s)/velutino(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 8/10; pétala(s)
fimbriada(s). Fruto: ala(s) redonda(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas ovais ou elípticas, ápice mucronado a apiculado, base truncada a cordada, face adaxial glabra, face abaxial velutina
a glabrescente, margem eglandulosa, pecíolo glanduloso. Corimbo (4 flores) axilar solitário, cálice 8-10 glanduloso, pétalas
fimbriadas, pétala posterior mais fimbriada que as demais. Frutos com alas laterais redondas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Hoehne, 5827, CESJ (CESJ036762), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Hiraea restingae C.E.Anderson

Figura 2: Hiraea restingae C.E.Anderson

Figura 3: Hiraea restingae C.E.Anderson

Figura 4: Hiraea restingae C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea schultesii Cuatrec.
DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oval(ais); ápice(s) mucronado(s); base cuneada(s); pecíolo(s) glanduloso(s); margem(ns)
glandulosa(s); indumento glabrescente(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 8; pétala(s) fimbriada(s).
Fruto: ala(s) redonda(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas elípticas a ovais, ápice obtuso a mucronado, base obtusa, glabra, margem eglandulosa, pecíolo glanduloso. Corimbos (3-4
flores) axilares solitários,  cálice 8 glanduloso, pétalas fimbriadas, pétala posterior mais fimbriada que as demais. Frutos com alas
laterais redondas e margem sinuosa, ala dorsal ausente ou raramente linear.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Vicentini, 1088, RB, 336050,  (RB00214014), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Webbia 13: 403 (1958). 13: 403 (1958).
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea silvae W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oboval(ais); ápice(s) acuminado(s)/apiculado(s); base cuneada(s); pecíolo(s) glanduloso(s);
margem(ns) eglandulosa(s); indumento glabrescente(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 0/8; pétala(s)
ausente(s). Fruto: ala(s) redonda(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas obovadas a elípticas, ápice acuminado ou cuspidado, base cuneada, glabrescente, margem eglandulosa, pecíolo glanduloso.
Um a três corimbos (4 flores) axilares, cálice 8 glanduloso ou eglanduloso, pétalas não vistas. Frutos com alas laterais redondas,
margem sinuosa.

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

N. T. da Silva, 60964, NY, 71322,  (NY00071322), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Mem. New York Bot. Gard. 32: 247 (1981)-
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea silvicola C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: formato elíptica(s)/oboval(ais); ápice(s) apiculado(s); base cuneada(s); pecíolo(s) glanduloso(s); margem(ns)
glandulosa(s)/eglandulosa(s); indumento glabrescente(s)/velutino(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 8;
pétala(s) erosa(s). Fruto: ala(s) redonda(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas elípticas a obovadas, ápice obtuso a apiculado, base aguda a truncada, face adaxial glabrescente, face abaxial velutina,
margem eglandulosa ou glandulosa, pecíolo glanduloso. Cimeira axilar contendo quatro corimbos (4 flores), pétalas de margem
inteira, pétala posterior margem fimbriada. Frutos com alas laterais redondas.

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.C. Berg, 542, INPA, Pará, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Hiraea transiens Nied.
DESCRIÇÃO

Folha: formato oboval(ais); ápice(s) apiculado(s); base cordada(s); pecíolo(s) eglanduloso(s); margem(ns) eglandulosa(s);
indumento glabrescente(s)/seríceo(s). Inflorescência: corimbo axilar(es). Flor: glândula(s) 8; pétala(s) denteada(s). Fruto:
ala(s) redonda(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folhas obovais, ápice obtuso a apiculado, base obtusa ou subcordada, face adaxial glabrescente, face abaxial serícea a
glabrescente, margem e pecíolo eglandulosos. Corimbos (4-6 flores) axilares, cálice 8 glanduloso, pétalas denteadas a fimbriadas.
Frutos com alas laterais ovais.

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, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. A. Krukoff, 1383, NY, 916117,  (NY00916117), Rondônia

BIBLIOGRAFIA

Verz. Vorles. Lyc. Braunsb. 1906-7 8 (1906).
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Janusia, Janusia anisandra, Janusia caudata, Janusia christianeae,
Janusia diminuta, Janusia guaranitica, Janusia hexandra, Janusia janusioides, Janusia lindmanii, Janusia linearifolia, Janusia
malmeana, Janusia mediterranea, Janusia occhionii, Janusia paraensis, Janusia prancei, Janusia schwannioides.

COMO CITAR

Sebastiani, R. 2020. Janusia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8913.

Tem como sinônimo
heterotípico Fimbriaria A.Juss.
heterotípico Peregrina W.R.Anderson
heterotípico Schwannia Endl.

DESCRIÇÃO

Janusia A.Juss. caracteriza-se pelo hábito lianescente, podendo apresentar-se também como arbusto, em geral contendo folhas
ovais a lanceoladas com ápice agudo, indumento seríceo ou tomentoso e estípulas lineares ou glandulares. A unidade básica da
inflorescência é um corimbo umbeliforme na maioria das espécies, as flores apresentam elaióforos ovais, pétalas amarelas ou
róseas, com margem inteira ou não, às vezes contendo pétala posterior com apêndices e tricomas. O ovário apresenta três carpelos
ligados a um estilete ginobásico; apresenta entre cinco e seis estames distribuídos em dois verticilos. Os samarídios são compostos
por até três samários com ala dorsal em geral desenvolvida, podendo apresentar pequenas alas laterais.

COMENTÁRIO

Janusia A.Juss. é um gênero predominantemente brasileiro (ocorre também na Bolívia, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai)
pertencente à Tribo Gaudichaudieae, assim como Aspicarpa e Camarea, caracterizando-se pela presença de flores cleistógamas
em algumas espécies, além da redução do número de estruturas do androceu e do gineceu, fugindo do número característico de
Malpighiaceae, ou seja, dez estames e gineceu contendo três estiletes.

Forma de Vida
Arbusto, 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 de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Carrasco, Cerrado (lato sensu),
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista,
Restinga, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

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

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

BIBLIOGRAFIA

Sebastiani, R. 2010. Estudos taxonômicos em Janusia A. Juss. (Malpighiaceae). Tese de Doutorado,  Instituto de Botânica. 
Sebastiani, R.; Mamede, M.C.H. 2014. Two new species of Janusia (Malpighiaceae) from Brazil. Hoehnea 41(1): 121-127.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia anisandra (A.Juss.) Griseb.
Tem como sinônimo
basiônimo Schwannia anisandra A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo escandente. Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s)
6; cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Carrasco, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Blanchet, 2863, K (000427481)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Janusia anisandra (A.Juss.) Griseb.

Figura 2: Janusia anisandra (A.Juss.) Griseb.

Figura 3: Janusia anisandra (A.Juss.) Griseb.

Figura 4: Janusia anisandra (A.Juss.) Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Janusia anisandra (A.Juss.) Griseb.

BIBLIOGRAFIA

Grisebach, A.H.R. 1858. Malpighiaceae in Martius, C.F.P. & Eichler, A.G., Flora brasiliensis vol XII, Pars I, p. 103.
Jussieu, A. 1843. Monographie de la familie des Malpighiacées. Archives du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris, 3: 493-616.
Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia caudata (A.Juss.) Griseb.
Tem como sinônimo
basiônimo Schwannia caudata A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo escandente. Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s)
6; cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Maranhão, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Lisboa, 74, RB, 4766,  (RB00214395)

BIBLIOGRAFIA

Grisebach, A.H.R. 1858. Malpighiaceae in Martius, C.F.P. & Eichler, A.G., Flora brasiliensis vol XIII, pars I.
Jussieu, A. 1843. Monographie de la familie des Malpihiacées. Archives du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris, 3: 493-616.
Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia christianeae W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: tipo escandente. Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s)
6; cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 42315, MICH, MBM (MBM062687), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1987. Notes on Neotropical Malpighiaceae II. Contributions from the University of Michigan Herbarium 16:
55-108.
Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia diminuta R.Sebast. & Mamede
DESCRIÇÃO

Caule: tipo escandente. Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s)
6; cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.D. Ribeiro, 205, RB, SP, 487882,  (SP003546), Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia guaranitica (A.St.-Hil.) A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Camarea discolor (Griseb.) Gil
heterotípico Cryptolappa discolor (Griseb.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: tipo escandente. Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s)
5; cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Mista

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

MATERIAL TESTEMUNHO

H.C. de Lima, 227, RB, 249450,  (RB00215457)
AA. BURKART, 26989, RB, 312786,  (RB00214615)
G. Hatschbach, 73280, FURB (FURB02117)
A.KRAPOVICKAS, 24116, RB, 169773,  (RB00214637)
M.G.K. Cornia, 453, ESA, 139523
V.L.G. Klein, 903, RB, 284874,  (RB00216962)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Janusia guaranitica (A.St.-Hil.) A.Juss.

Figura 2: Janusia guaranitica (A.St.-Hil.) A.Juss.

Figura 3: Janusia guaranitica (A.St.-Hil.) A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Janusia guaranitica (A.St.-Hil.) A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Chodat, Mem. Soc. Phys. Hist.Nat. Gen. 31 (3) 24 pl., 19 (1901)
Niedenzu, F., Das Pflanz. (A. Engler ed.) 44(141), heft 93, p. 247-327 (1928)
Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.

830

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572695.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia hexandra (Vell.) W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria hexandra Vell.
heterotípico Fimbriaria muricata A.Juss.
heterotípico Janusia muricata (A.Juss.) Griseb.
heterotípico Schwannia crassistipula A.Juss.
heterotípico Schwannia muricata (A.Juss.) A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s)/escandente. Folha: formato lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s)
6; cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Paixão, J.L., 364, SP, CEPEC
A.M. Lino, 64, RB, 158144,  (RB00214318), Espírito Santo
G. Martinelli, 2064, RB, 206701,  (RB00215601), Espírito Santo
G.V. Somner, 983, RB, 376767,  (RB00333013)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Janusia hexandra (Vell.) W.R.Anderson

Figura 2: Janusia hexandra (Vell.) W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Contr. Univ. Mich. Herb. 16: 83 (1983)
Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia janusioides (A.Juss.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Fimbriaria janusioides A.Juss.
homotípico Schwannia janusioides A.Juss.
heterotípico Janusia amazonica Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo escandente. Folha: formato oval(ais). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s) 6; cor
pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Ratter, 1301, RB, 176852,  (RB00214338)
Edison Mileski, 299, RB, 195634,  (RB00214326)
J.A. Lombardi, 1724, SP, BHCB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Janusia janusioides (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 2: Janusia janusioides (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 3: Janusia janusioides (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Janusia janusioides (A.Juss.) W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Contr. Univ. Mich. Herb. 15: 132 (1982)
Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia lindmanii (Skottsb.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Schwannia lindmanii Skottsb.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo escandente. Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s)
6; cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

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, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 11407, MBM
T.B. Cavalcanti, 1214, RB, 345549,  (RB00215543), Goiás

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Contr. Univ. Mich. Herb. 15: 132 (1982)
Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia linearifolia (A.St.-Hil.) A.Juss.
Tem como sinônimo
homotípico Cryptolappa linearifolia (A.St.-Hil.) A.Juss.
homotípico Peregrina linearifolia (A.St.-Hil.) W.R.Anderson
heterotípico Camarea juncea Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s). Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s) 5;
cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
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 do Sul)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hoehne, F.C., s.n., SP, 23350,  (SP020872), Paraná
J.M. Silva, 8269, RB, 571221,  (RB00769176), Paraná

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1985. Peregrina, a New Genus of Malpighiaceae from Brazil and Paraguay. Systematic Botany (1985), lO(3): pp.
303-307.
Davis, C.C. & Anderson, W.R. 2010. A complete generic phylogeny of Malpighiaceae inferred from nucleotide sequence data and
morphology. American Journal of Botany 97(12): 2031–2048.
Jussieu, A. 1840. Malpighiacearum synopsis, monographiae mox edendae prodromus. Ann. Sci. Nat. Bot. (Ser. 2) 13:247-291,
321-338.
Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia malmeana (Nied.) W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Schwannia malmeana Nied.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo escandente. Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s)
6; cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

COMENTÁRIO

Frutos não vistos.

Forma de Vida
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, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Oliveira, F.C.A.; Fonseca, M.L.; Santos, A.J., 328, SP, 286759,  (SP019608), Goiás

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. contr. Univ. Mich. Herb. 15:132 (1982)
Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia mediterranea (Vell.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria mediterranea Vell.
homotípico Schwannia elegans A.Juss.
heterotípico Fimbriaria cuiabensis Griseb.
heterotípico Fimbriaria elegans A.Juss.
heterotípico Schwannia intermedia Turcz.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo escandente. Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s)
6; cor pétala(s) rósea. Fruto: ala(s) lateral(ais) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gehrt, A., s.n., SP, 3293,  (SP019545)
L.P. Queiroz, 1650, HUEFS, SP
P. Claussen, s.n., K,  (K000427483)
Usteri, 203h, K,  (K000674139)
Widgren, 392, K,  (K000674141)
L. Riedel, 2006, NY, 686563,  (NY00686563)
Carreira, L.M.M., 594, INPA, 131935,  (INPA0131935)
C.F.P. Martius, 1161, K,  (K000427482)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Janusia mediterranea (Vell.) W.R.Anderson

Figura 2: Janusia mediterranea (Vell.) W.R.Anderson

Figura 3: Janusia mediterranea (Vell.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Janusia mediterranea (Vell.) W.R.Anderson

Figura 5: Janusia mediterranea (Vell.) W.R.Anderson

Figura 6: Janusia mediterranea (Vell.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 7: Janusia mediterranea (Vell.) W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Contr. Univ. Mich. Herb. 25: 86 (2007)
Jussieu, A. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. 3: 611 (1843)
Niedenzu, F. Das Pflanz. (A. Engler ed.) 44(141) 93 (1928)
Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia occhionii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: tipo escandente. Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s)
6; cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 11175, NY, 71328,  (NY00071328), Mato Grosso do Sul, Typus
V.C. Souza, 9724, RB, 566850,  (RB00756571)
Sebastiani, R., 309, SP

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Janusia occhionii W.R.Anderson

Figura 2: Janusia occhionii W.R.Anderson

Figura 3: Janusia occhionii W.R.Anderson

Figura 4: Janusia occhionii W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

BIBLIOGRAFIA

Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia paraensis R.Sebast. & Mamede
DESCRIÇÃO

Caule: tipo escandente. Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s)
6; cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, s.n., P (P05491423), Ceará
M.G. Silva, 3524, MG

BIBLIOGRAFIA

Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia prancei W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: tipo ereto(s)/escandente. Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número
estame(s) 6; cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A.L., 86, UEC
A. Ducke, s.n., RB, 35609,  (RB00214642)
G.T. Prance, 13770, INPA, 31986,  (INPA0031986), MG, MICH, NY, R, K, Amazonas, Typus
L.O.A. TEIXEIRA, 1278, RB, 274905,  (RB00214724)

BIBLIOGRAFIA

Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Janusia schwannioides W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: tipo escandente. Folha: formato oval(ais)/lanceolada(s). Inflorescência: tipo corimbiforme(s). Flor: número estame(s)
6; cor pétala(s) amarela. Fruto: ala(s) lateral(ais) ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

Melo, E., 1177, SP, 360278,  (SP019588), Bahia
W.R. Anderson, 11748, RB, 216838,  (RB00540745), Typus
Carvalho, P.D., 309, HUEFS, 107497,  (HUEFS0107497), Bahia
L. PAGAMECCI, 69, RB, 238918,  (RB00214691)
Melo, E., 2104, HUEFS, 26510,  (HUEFS0026510), Bahia
A.M. Carvalho, 3772, CEPEC, SP, RB
D.J.N. Hind, Harley-51415, SP, 330500,  (SP019589), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Janusia schwannioides W.R.Anderson

Figura 2: Janusia schwannioides W.R.Anderson

Figura 3: Janusia schwannioides W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Sebastiani, R. Estudos taxonômicos em Janusia A.Juss. (Malpighiaceae). Tese de doutorado. Instituto de Botânica. 2010.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Jubelina A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Jubelina, Jubelina grisebachiana, Jubelina riparia.

COMO CITAR

Pessoa, C. 2020. Jubelina in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB84801.

Tem como sinônimo
heterotípico Sprucina Nied.

DESCRIÇÃO

Jubelina é caracterizado por apresentar lâminas foliares com veias terciárias escalariformes e glândulas impressas na superfície
abaxial; extensas inflorescências com as flores em umbelas ou corimbos com 4-6-flores, brácteas e bractéolas bem desenvolvidas;
sépalas lanceoladas e frutos com uma crista ou pequena ala entre as alas laterais e a dorsal (Anderson 1990; Anderson et al. 2006).

COMENTÁRIO

Jubelina compreende seis espécies distribuídas desde a América Central até o norte da América do Sul. Podendo ser encontradas
em florestas tropicais úmidas e áreas abertas (e.g. Jubelina grisebachiana) (Anderson 1990).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.  Ramos sub-seríceos ou apresso-tomentosos. Cálice com glândulas revolutas no ápice. Pétalas latero-posteriores eglandulosas,
erosas ou fimbriadas. Frutos sem álulas ou pequenas alas entre as alas dorsal e laterais. Jubelina grisebachiana
1'. Ramos velutinos. Cálice com glândulas não revolutas no ápice. Pétalas latero-posteriores frequentemente glandular-fimbriadas.
Frutos com álulas ou pequenas alas bem desenvolvidas entre as alas dorsal e laterais. Jubelina riparia

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 1990. The taxonomy of Jubelina (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 17: 21-37.
Anderson, W.R.; Anderson, C. & Davis, C.C. 2006. Malpighiaceae. http://herbarium.lsa.umich.edu/malpigh/index.html
[Março/2016].
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Jubelina grisebachiana W.R. Anderson
Tem como sinônimo
heterotípico Jubelina bracteosa (Griseb.) Cuatrec.

DESCRIÇÃO

Caule: estípula(s) pequena(s)/diminuta(s)/triangular(es)/na(s) base do pecíolo(s); ramo(s) pouco seríceo(s) ou apresso(s)
tomentoso(s). Folha: lâmina(s) com pecíolo(s) eglanduloso(s) de 14 a(s) 23 compr. (mm) e seríceo(s)/de 13 a(s) 18 compr. (cm)
elíptica(s)/com base cuneada(s) ou arredondada(s)/com ápice(s) arredondado(s) ou abruptamente e pouco acuminado(s)/com
glândula(s) impressa(s) na(s) face(s) abaxial/com as 2 face(s) velutina(s) ou tomentosa(s) ou glabrescente(s) na(s) face(s) adaxial.
Inflorescência: inflorescência(s) terminal(ais) e ou axilar(es)/tomentosa(s) ou serícea(s)/em umbela(s) de 4 flor(es) ou corimbo
de 6 flor(es)/bráctea(s) e bractéola(s) rósea e estreitamente obovada(s) ou espatulada(s) e apressa(s) tomentosa(s) ou serícea(s).
Flor: flor(es) zigomorfa(s)/pentâmera(s); sépala(s) reflexa(s) na(s) antese/todo(s) apressa(s) tomentosa(s)/a(s) anterior(es)
eglandulosa(s) e lateral(ais) com 1 glândula(s) muito desenvolvida(s)/glândula(s) largamente ovada(s) e revoluta(s) no ápice(s);
pétala(s) rósea/lateral(ais) esparsamente ou densamente serícea(s) na(s) face(s) abaxial e eglandulosa(s) e rotunda(s)/posterior(es)
glabra(s) plana(s) e retangular(es) com margem(ns) completamente glandular(es) fimbriada(s); androceu 10 estame(s) glabro(s)/
filete(s) conato(s) na(s) base; gineceu 3 estilete(s) desenvolvido(s)/estilete(s) com ápice(s) truncado(s)/estigma(s) interno(s) e
desenvolvido(s). Fruto: fruto(s) sâmara(s) seca(s) e indeiscente(s)/elíptica(s)/seríceo(s) a(s) glabrescente(s)/com ala(s) dorsal(ais)
com 24 a(s) 30 compr. (mm)/as lateral(ais) com 25 a(s) 43 compr. (mm) base contínua(s) com margem(ns) plana(s) inteira ou
repando(s) e sem ala(s) intermediária(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 (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 2853, K,  (K000488004), K,  (K000488003), Amazonas
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Jubelina riparia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: estípula(s) pequena(s)/diminuta(s)/triangular(es)/na(s) base do pecíolo(s); ramo(s) velutino(s) ou glabrescente(s).
Folha: lâmina(s) com pecíolo(s) eglanduloso(s) de 8 a(s) 17 compr. (mm) e velutino(s)/10 a(s) 20 de compr. (cm) largamente
elíptica(s) ou obovada(s) a(s) arredondada(s)/com base cuneada(s) ou truncada(s) ou arredondada(s)/com ápice(s) arredondado(s)
ou abruptamente e pouco acuminado(s)/com glândula(s) impressa(s) na(s) face(s) abaxial/e ou eglandulosa(s)/com as 2 face(s)
velutina(s). Inflorescência: inflorescência(s) terminal(ais) e ou axilar(es)/velutina(s)/em umbela(s) de 4 flor(es) ou corimbo de 6
flor(es)/bráctea(s) bractéola(s) rósea e obovada(s) e apressa(s) tomentosa(s). Flor: flor(es) zigomorfa(s)/pentâmera(s); sépala(s)
rósea e reflexa(s) na(s) antese/todo(s) apressa(s) tomentosa(s)/a(s) anterior(es) eglandulosa(s) e lateral(ais) com 1 glândula(s)
muito desenvolvida(s)/rósea arredondada(s) e não revoluta(s) no ápice(s) glândula(s); pétala(s) rósea/lateral(ais) face(s) abaxial
esparsamente densamente serícea(s) ou glabra(s) ou com margem(ns) eglandulosa(s) ou com glandular(es) fimbriada(s) somente
na(s) região distal(ais) ou erosa(s) e côncava(s) ou plana(s)/posterior(es) glabra(s) plana(s) e ovada(s) ou quadrada(s) com
margem(ns) completamente glandular(es) fimbriada(s); androceu 10 estame(s) glabro(s)/filete(s) conato(s) na(s) base; gineceu 3
estilete(s) desenvolvido(s)/estilete(s) com ápice(s) truncado(s)/estigma(s) interno(s) e desenvolvido(s). Fruto: fruto(s) sâmara(s)
seca(s) e indeiscente(s)/orbicular(es)/seríceo(s) a(s) glabrescente(s)/com ala(s) dorsal(ais) com 23 a(s) 26 compr. (mm)/as
lateral(ais) com 20 a(s) 25 compr. (mm) base confluente com margem(ns) plana(s) ou corrugada(s) e repando(s) ou denteada(s) e
com ala(s) intermediária(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Fróes, RL, 21173, IAN (IAN016651), Amazonas
M.G. Silva, 5019, NY, 1856870 (NY01856870), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Jubelina riparia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Lophanthera A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Lophanthera, Lophanthera lactescens, Lophanthera longifolia, Lophanthera
pendula, Lophanthera spruceana.

COMO CITAR

Francener, A. 2020. Lophanthera in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB23509.

DESCRIÇÃO

Arbusto ou árvores; estípulas epipeciolar, 2/3 a completamente conadas, persistente no pecíolo; folhas com glândulas no
pecíolo e/ou na face abaxial da lâmina foliar. Racemo não ramificado terminal, geralmente pendente com cincínio ou dicásio,
ou pseudoracemo com cincínio unifloro; pedúnculo bem desenvolvido; bractéolas persistentes, uma ou mais, com uma grande
glândula terminal ou abaxial. Sépalas todas biglândulares ou com 1-4 glândulas nas sépalas posteriores. Corola com a pétala
posterior diferenciada das 4 laterais; pétalas amarelas, róseas ou brancas, glabras ou esparsamente pilosas na margem. Estames
glabros; filetes livres ou conados na base, próximos a sépala posterior maiores do que aqueles próximos pétala posterior; anteras
semelhantes, os lóculos externos com alas laterais. Ovário tricarpelar, conados; estiletes 3, delgados e subulados com estigma
pequeno. Fruto tricoca com uma quilha dorsal ou liso e arredondado. (Anderson et al. 2006)

COMENTÁRIO

Lophantera possui cinco espécies, uma da Costa Rica e as outras quatro na Amazônia, todas elas presentes no Brasil. Elas
crescem em ambientes ripários ou em ambientes abertos de solo arenosos, próximo a rios, sendo dispersas pela água (Anderson et
al. 2006)
Etimologia: o nome Lophanthera tem origem da palavra grega lophos = crista e da palavra latina anthera = antera, referindo-se as
suas alas laterais presentes nos lóculos de cada antera

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

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

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

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Estípulas até 3,0 mm compr.; inflorescência ereta; uma das bractéolas com uma glândula séssil cobrindo a maior parte da face
abaxial; pétalas brancas ou rósea......................L. spruceana
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

 
1.      Estípula 5,0-12,0 mm compr.; inflorescência mais ou menos pêndula; uma ou ambas as bractéolas com uma glândula apical,
geralmente pedunculada; pétalas amarelas
 
2.  Glândulas do cálice 1-4, inseridas nas sépalas próximas a sépala posterior; ovário e fruto densamente piloso..................... L.
pendula
 
2. Glândulas do cálice usualmente 10 (geralmente conadas em pares), simetricamente distribuídas em todas as 5 sépalas; ovário e
fruto glabro.
 
       3. Pedúnculo principal do cincínio 2,5-8,5 mm compr.; anteras 2,0-2,5 mm compr., com alas laterais ca. 0,5 mm larg.; fruto
tricoca 7,0-9,0 mm            compr., sua metade proximal preenchida com aerênquima...........L. longifolia
 
                   3. Pedúnculo principal do cincínio 9,0-20,0 mm compr.; anteras 0,8-1,0 mm compr., com alas laterais 0,1-0,2 mm
larg.; fruto tricoca ca. 5,0 mm                         compr., aerênquima ausente.....L. lactescens

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1983. Lophanthera, a genus of Malpighiaceae new to Central America, Brittonia, 35(1): 37-41.
Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae in the botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 36-42.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Lophanthera lactescens Ducke
DESCRIÇÃO

Inflorescência: inflorescência(s) pêndula(s). Flor: elaióforo 10; corola amarela. Fruto: aerênquima ausente(s); indumento
glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore até 15 m alt., ramos com látex. Pecíolo 1,5-2,5 mm compr., eglandular ou com um par de glândulas, levemente seríceo
a glabro; estípulas 8,0 – 12,0 mm compr., quase completamente conadas ou livres no ápice; lâmina foliar (12-) 15-24 x (5-)
9-12 cm, obovadas, base decurrente, ápice arredondado, obtuso ou apiculado, margem revoluta; ambas as faces glabras, exceto
por alguns tricomas nervura principal, usualmente com glândulas menores alinhadas em cada lado da lâmina. Inflorescência
30-40 cm, pêndula, tirso com 1-3 flores em dicásio ou cincinios; pedúnculo principal 9,0-20,0 mm compr., brácteas 1,5-3,0 mm
compr., triangulares; 2 bractéolas triangulares, em uma em ambas delas com uma glândula pedunculada; pedicelo 4,0-7,0 mm
compr., esparsamente velutinos. Sépalas estendendo 1,0-2,0 mm além das glândulas, adpressa tomentosa abaxialmente, todas
biglandulares. Pétalas amarelas, 5,0-7,0 mm compr., pilosas na margem. Estames com os filetes 2,0-2,5 mm compr.; anteras
0,8-1,0 mm compr., com alas laterais 0,1-0,2 mm larg. Ovário ca. 1,3 mm compr., glabro; estiletes ca. 2,3 mm compr. Fruto
tricoca ca. 5,0 x 3,5 mm, obovóide, glabro.

Forma de Vida
Árvore

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, Roraima)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 17698, K,  (K000427061), K,  (K000427060), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Lophanthera lactescens Ducke

Figura 2: Lophanthera lactescens Ducke

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1983. Lophanthera, a genus of Malpighiaceae new to Central America, Brittonia, 35(1): 37-41
Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae in the botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 36-42.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Lophanthera longifolia (Kunth) Griseb.
DESCRIÇÃO

Inflorescência: inflorescência(s) pêndula(s). Flor: elaióforo 10; corola amarela. Fruto: aerênquima presente(s); indumento
glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou arvoretas 1-6 (-10) m alt. Pecíolo (1,0-) 1,4-3,0 mm compr., seríceo, usualmente com 2 (-4) glândulas; estípulas (6,0-)
7,0 – 10,0 mm compr., quase completamente conadas ou bidentadas no ápice; lâmina foliar 12,0-30,0 x 4,0-10,0 cm, obovada,
estreitando na base, ápice acuminado ou agudo, margem levemente revoluta; face adaxial glabra ou esparsamente seríceo na
nervura principal, face abaxial esparsamente serícea, usualmente com muitos glândulas pequenas impressas, pelo menos nas
nervuras. Inflorescência 12-35 cm compr., pêndula, tirso de cincínios com 1-4 flores; pedúnculo principal 2,5-8,5 (-11,0) mm
compr., brácteas 2,0-4,0 mm compr., triangulares; bractéolas 0,5-1,0 mm compr., triangulares, uma delas com uma glândula
pedunculada; pedicelo (3,0-) 5,0-8,0 mm compr., seríceo. Sépalas estendendo 2,0-2,5 mm além das glândulas, seríceas a glabras
abaxialmente, todas biglandulares. Pétalas amarelas, 5,0-8,0 mm compr., glabras. Estames com os filetes 1,5-3,0 mm compr.;
anteras 2,0-2,5 mm compr., com alas laterais ca. 0,5 mm larg. Ovário 1,5-2,0 mm compr., glabro; estiletes 3,5-4,5 mm compr.
Fruto tricoca 7,0-9,0 x 3,0-4,0 mm, subcilíndrico, glabro, a porção proximal com aerênquima e a porção distal com a semente.

Forma de Vida
Árvore

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, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fróes, R.L., 25430, SP, 56902,  (SP019632), Amazonas
Rodrigues, W., 259, SP, 74957,  (SP019633), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1983. Lophanthera, a genus of Malpighiaceae new to Central America, Brittonia, 35(1): 37-41.
Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae in the botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 36-42.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Lophanthera pendula Ducke
DESCRIÇÃO

Inflorescência: inflorescência(s) pêndula(s). Flor: elaióforo 1/4; corola amarela. Fruto: aerênquima ausente(s); indumento
seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou arvoretas até 6 m alt. Pecíolo 2,0-2,7 cm compr., seríceo a glabro eglandular ou raramente com 1-2 glândulas próximo
ao ápice; estípulas 5,0-8,0 mm compr., quase completamente conadas ou livres no ápice; lâmina foliar 14-23 x 5,5-10,5 cm,
elíptica ou amplamente elíptica, base cuneada ou levemente decurrente, ápice acuminado, margem levemente revoluta; ambas
as faces glabras, exceto a nervura principal esparsamente serícea, especialmente na face abaxial, usualmente com 2 glândulas
maiores impressas na base da face abaxial. Inflorescência 25-65 cm compr., mais ou menos pêndula, pseudoracemo de cimeiras
unifloras; pedúnculo 2,0-5,0 mm compr., brácteas 2,0-3,0 mm compr., triangulares; bractéolas 1,0-2,0 mm compr., uma delas
com uma glândula pedunculada; pedicelo 6,0-9,0 mm compr., piloso. Sépalas 2,0-3,0 mm compr. seríceas abaxialmente, com
1-4 glândulas inseridas nas sépalas próximas a sépala posterior. Pétalas amarelas, 4,0-5,0 mm compr., glabras, a pétala posterior
com o limbo mais largo que as pétalas laterais. Estames com os filetes 2,0-3,0 mm compr.; anteras ca. 1,5 mm compr., com alas
laterais ca. 0,3 mm larg. Ovário ca. 1,5 mm compr., densamente piloso; estiletes ca. 4,0 mm compr. Fruto tricoca 6,0 x 4,0-5,0
mm, lateralmente comprimido, com uma quilha dorsal arqueada, seríceo.

Forma de Vida
Árvore

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

A. Ducke, s.n., RB, 24164,  (RB00213717)
A. Ducke, 226, NY, 71335,  (NY00071335), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1983. Lophanthera, a genus of Malpighiaceae new to Central America, Brittonia, 35(1): 37-41.
Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae in the botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 36-42.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Lophanthera spruceana Nied.
DESCRIÇÃO

Inflorescência: inflorescência(s) ereta(s). Flor: elaióforo 8/10; corola branca/rósea. Fruto: aerênquima ausente(s); indumento
seríceo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou arvoretas até 6 m alt. Pecíolo 5,0-12,0 mm compr., eglandular, seríceo a glabro; estípulas 1,5 – 3,0 mm compr.,
conadas; lâmina foliar 15-22 x 5-10 cm, elíptica, ou levemente ovada ou obovada, base obtusa ou atenuada, ápice acuminado,
margem revoluta; face adaxial glabra, face abaxial esparsamente serícea, usualmente com 2 glândulas maiores impressas na base
e glândulas menores alinhadas em cada lado. Inflorescência 5,0-15 cm, ereta, Tirso terminal ou raramente axilar, de cincínios com
1-5 flores; pedúnculo principal 4,0-8,0 (-11,0) mm compr., brácteas 1,0-2,0 mm compr., triangulares; bractéolas semelhantes as
brácteas, uma delas com uma glândula séssil cobrindo a maior parte da face abaxial; pedicelo 4,0-6,0 mm compr., seríceo. Sépalas
estendendo 1,0-2,0 mm compr. além das glândulas, seríceas a glabras abaxialmente, ciliadas na margem, todas biglandulares ou
raramente uma das sépalas antero-laterais eglandulares. Pétalas brancas ou róseas, 4,0-6,0 mm compr., glabras, a pétala posterior
maior e com unha mais espessa que as pétalas laterais. Estames com os filetes 1,5-2,0 mm compr.; anteras 1,5-2,0 mm compr.,
com alas laterais 0,3-0,6 mm larg. Ovário ca. 1,0 mm compr., densamente seríceo; estiletes 2,0-2,5 mm compr. Fruto tricoca
8,0-10,0 x 5,0-6,0 mm, ovóide, seríceo.

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 2518, K,  (K000427057), Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. 1983. Lophanthera, a genus of Malpighiaceae new to Central America, Brittonia, 35(1): 37-41.
Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae in the botany of the Guayana Highland, part XI, 32: 36-42.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Lophopterys A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Lophopterys, Lophopterys floribunda, Lophopterys inpana, Lophopterys
occidentalis.

COMO CITAR

Pessoa, C. 2020. Lophopterys in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8915.

Tem como sinônimo
heterotípico Dolichopterys Kosterm.

DESCRIÇÃO

 

COMENTÁRIO

Lophopterys é facilmente reconhecido pela presença de apenas uma grande glândula em cada uma das quatro sépalas laterais e
o fruto é constituído de duas alas laterais longas e estreitas e a ala dorsal apresenta uma forma trapezoidal relativamente grande
(Anderson & Davis 2001).

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 Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Inflorescência com ultimas unidades em pseudo-racemos 2-28-flores. Anteras com as tecas glabras. Lophopterys inpana
1'. Inflorescência com ultimas unidades em pseudo-racemos 25-100-flores ou mais. Anteras com as tecas pilosas.
    2. Pedúnculo e pedicelo com indumento castanho ou castanho escuro. Lophopterys floribunda
    2'. Pedúnculo e pedicelo com indumento dourado a dourado-acastanhado. Lophopterys occidentalis

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2001. Monograph of Lophopterys (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 23: 83-105.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Lophopterys floribunda W.R.Anderson &
C.C.Davis
DESCRIÇÃO

Caule: estípula(s) ausente(s)/ou/vestigial(ais) inserida(s) na(s) base do pecíolo(s). Folha: folha(s) oposta(s)/ou ligeiramente
oposta(s). Inflorescência: pedicelo(s) castanho; pedúnculo(s) castanho a(s) castanho escuro; pseudo-racemosa com 25 a(s) 100
flor(es) ou mais. Flor: antera(s) pilosa(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 46868, MBM, 85019,  (MBM0085019), MBM, 85019,  (MBM0085019), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Lophopterys floribunda W.R.Anderson & C.C.Davis
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Lophopterys floribunda W.R.Anderson & C.C.Davis

Figura 3: Lophopterys floribunda W.R.Anderson & C.C.Davis

864

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572728.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572729.jpg
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Lophopterys inpana W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: estípula(s) ausente(s)/ou/vestigial(ais) inserida(s) na(s) base do pecíolo(s). Folha: folha(s) oposta(s)/ou ligeiramente
oposta(s). Inflorescência: pedicelo(s) castanho; pedúnculo(s) castanho a(s) castanho escuro; pseudo-racemosa com 2 a(s) 28
flor(es). Flor: antera(s) glabra(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 (Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 6675, NY, 71337 (NY00071337), NY, 71337,  (NY00071337), Rondônia, Typus
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Lophopterys occidentalis W.R.Anderson &
C.C.Davis
DESCRIÇÃO

Caule: estípula(s) ausente(s)/ou/vestigial(ais) inserida(s) na(s) base do pecíolo(s). Folha: folha(s) oposta(s)/ou ligeiramente
oposta(s). Inflorescência: pedicelo(s) dourado; pedúnculo(s) dourado a(s) dourado acastanhado; pseudo-racemosa com 25 a(s)
100 flor(es) ou mais. Flor: antera(s) pilosa(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 Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

S.R. LOWRIE, 293, INPA, 109433,  (INPA0109433), Acre, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Malpighia L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Malpighia, Malpighia coccigera, Malpighia glabra.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Malpighia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593332.

Tem como sinônimo
heterotípico Rudolphia Medik.

DESCRIÇÃO

Arbustos eretos a arvoretas; lâminas foliares eglandulosas, pecíolo eglanduloso; umbelas solitárias, sésseis a pedunculadas,
axilares, brácteas e bractéolas eglandulosas; sépalas com elaióforos sésseis; pétalas denteadas; estiletes arqueados, ápice truncado
a uncinado; drupas.

COMENTÁRIO

No Brasil, 4 espécies são amplamente cultivadas por seus frutos comestíveis.
Chave para as espécies de Malpighia cultivadas no Brasil (modificado de Vivaldi 1979)
1. Estames com filetes laterais filiformes, esguios e retos, mais curtos que os opostos as sépalas; estiletes divergentes, retos, iguais
em comprimento e espessura, ápice obtuso... M. glabra
1. Estames com filetes laterais robustos, mais grossos que os demais, retos e mais curtos que aqueles opostos as sépalas ou
curvados e mais longos que os opostos as sépalas; estiletes posteriores mais longos e grossos que o anterior, retos e coniventes ou
curvados a divergentes, ápices uncinados a obtusos... 2
2. Lâminas foliares até 4 cm compr., umbelas sésseis, pétalas não carenadas... M. coccigera
2. Lâminas foliares até 17 cm compr., umbelas pedunculadas, pétalas carenadas... 3
3. Lâminas foliares membranáceas; pétalas brancas; carpelos conados até a região mediana; mericarpos 12-18 mm compr.,
oblongos, separando-se na maturidade... M. albiflora
3. Lâminas foliares cartáceas; pétalas róseas; carpelos completamente conados; mericarpos 5-15 mm compr., ovoides, nunca
separando-se na maturidade... M. emarginata

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, 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)
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Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí)
Sudeste (Espírito Santo)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Malpighia coccigera L.
DESCRIÇÃO

Folhas denteadas; anel de estames achatado lateralmente; estiletes com ápice uncinado.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, 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)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., 13590, MBM,  (MBM105928), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Malpighia coccigera L.

BIBLIOGRAFIA
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Niedenzu F. 1928. Malpighiaceae. In: Engler A. (ed.) Das Pflanzenreich. Wilhelm Engelmann. Leipzig v. 141, 870 p.
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Malpighia glabra L.
Tem como sinônimo
heterotípico Malpighia punicifolia L.
heterotípico Malpighia uniflora Tussac

DESCRIÇÃO

Folhas inteiras; anel de estames circular; estilete com ápice truncado.

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 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)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.X.Lima, 442, NY,  (NY00476034), Paraná
M.S.Lisboa, 72, ALCB (ALCB041091), Bahia
A.Carvalho & V.B.Marques, s.n., EAC (EAC0035446), Ceará
E.Zuchiwschi, 39, ESA (ESA083957), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Malpighia glabra L.

Figura 2: Malpighia glabra L.

BIBLIOGRAFIA

Corrêa, M.P. Dicionário das plantas úteis do Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura Imprensa Oficial/Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal. 1926-1931. 1984. v.2. p.199.
Flora Brasiliensis. Vol. XII, Part I, Fasc. 21 Coluna 31 - 32 Publicado em 01-Jun-1858. Malpighiaceae Tribo Malpighieae Gênero
Gênero Malpighia Rich. Malpighia glabra L.
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Malpighiodes Nied.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Malpighiodes, Malpighiodes bracteosa, Malpighiodes leucanthele.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Malpighiodes in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB101423.

DESCRIÇÃO

Trepadeiras; lâminas foliares glandulosas, pecíolo eglanduloso; dicásios de umbelas, axilares a terminais, brácteas e bractéolas
eglandulosas; sépalas com elaióforos sésseis; pétalas denteadas; estiletes retos, ápice truncado; mericarpos com alas laterais
desenvolvidas a reduzidas; ala dorsal reduzida.

COMENTÁRIO

No Brasil, é representado somente por duas espécies confinadas a regiões amazônicas.

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 (Amazonas, Pará)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas seríceas, bractéolas inseridas abaixo do ápice do pedúnculo, cuculadas, abaxialmente seríceas, mericarpos com alas
laterais reduzidas.. Malpighiodes bracteosa
1. Folhas tomentosas, bractéolas inseridas no ápice do pedúnculo, planas, ambas as faces tomentosas, mericarpos com alas laterais
bem desenvolvidas.. Malpighiodes leucanthele
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Malpighiodes bracteosa (Griseb.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Mascagnia bracteosa Griseb.
homotípico Diplopterys bracteosa (Griseb.) Nied.
homotípico Diplopterys spruceana (Nied.) Nied.
homotípico Hiraea bracteosa (Griseb.) Sagot
heterotípico Mascagnia heterocarpa W.R.Anderson

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) indumento serícea(s). Inflorescência: bractéola(s) forma cuculada(s); bractéola(s) indumento serícea(s)
somente na(s) face(s) abaxial; bractéola(s) inserção(ções) abaixo do ápice(s) do pedúnculo(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s)
lateral(ais) tamanho reduzida(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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

M.J.G. Hopkins, 1518, SP, 285548,  (SP016985), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Malpighiodes bracteosa (Griseb.) W.R.Anderson

Figura 2: Malpighiodes bracteosa (Griseb.) W.R.Anderson

Figura 3: Malpighiodes bracteosa (Griseb.) W.R.Anderson

Figura 4: Malpighiodes bracteosa (Griseb.) W.R.Anderson
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Malpighiodes leucanthele (Griseb.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Mascagnia leucanthele Griseb.
heterotípico Mascagnia spruceana Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) indumento tomentosa(s). Inflorescência: bractéola(s) forma plana(s); bractéola(s) indumento tomentosa(s)
em amba(s) as face(s); bractéola(s) inserção(ções) ápice(s) do pedúnculo(s). Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) tamanho
desenvolvida(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 2070, K,  (K000427428), K,  (K000427429), Typus
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Mascagnia (Bertero ex DC.) Bertero
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mascagnia, Mascagnia affinis, Mascagnia aptera, Mascagnia australis,
Mascagnia bierosa, Mascagnia conformis, Mascagnia cordifolia, Mascagnia cynanchifolia, Mascagnia dissimilis, Mascagnia
divaricata, Mascagnia glabrata, Mascagnia loretensis, Mascagnia lugoi, Mascagnia riparia, Mascagnia schunkei, Mascagnia
sepium, Mascagnia strigulosa, Mascagnia tenuifolia, Mascagnia tucuruensis, Mascagnia velutina.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Mascagnia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8917.

Tem como sinônimo
heterotípico Triopterys L.

DESCRIÇÃO

Lianas; lâminas foliares glandulosas, pecíolos glandulosos; corimbos a tirsos, solitários ou reunidos em tirsos de segunda ordem,
axilares, brácteas e bractéolas glandulosas; sépalas com elaióforos sésseis; pétalas denteadas; estiletes arqueados, ápice truncado a
uncinado; mericarpos com alas laterais mais desenvolvidas que a ala dorsal, alas laterais orbiculares; ala dorsal reduzida.

COMENTÁRIO

No Brasil, Mascagnia é representado por 19 espécies.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

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

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, 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 (Amazonas, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Flores reunidas em corimbos.. 2
1. Flores reunidas em tirsos.. 12
2. Corimbos solitários.. 3
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2. Corimbos reunidos em tirsos.. 8
3. Petals pink, lilac to reddish.. 4
3. Petals yellow.. 5
4. Lianas, leaves petioles up to 10 mm long, margin plane, veins adaxially impressed, abaxially sparsely tomentose petals pink to
lilac, Cerrados from Bolívia and Pantanal in Brazil.. M. affinis
4. Scandent shrubs, leaves petioles up to 3 mm long, margin revolute, veins adaxially bullate, abaxially densely whittish
tomentose, petals pink to reddish, Rocky Cerrados from Chapada dos Guimarães, Brazil.. M. aptera
5. Folhas cartáceas.. 6
5. Folhas membranáceas ou coriáceas.. 7
6. Leaves base obtusa a arredondada, tomentose, pedicelos até 14 mm compr., Sul e MS do Brasil.. M. australis
6. Leaves base cordada, velutine, pedicelos até 7 mm compr., Sudeste do Brasil (ES, MG e RJ).. M. velutina
7. Folhas coriaceas, conduplicadas, ápice acuminado, glabras, pedúnculo + pedicelo até 14 mm compr., mericarpos até 40 mm
diam.. M. bierosa
7. Folhas membranáceas, planas, ápice agudo, esparsamente seríceas, pedúnculo + pedicelo até 9 mm compr., mericarpos até 25
mm diam.. M. sepium
8. Folhas densamente tomentosas, nervuras adaxialmente buladas, bractéolas largamente elípticas, ápice dos estiletes truncado..
M. tucuruensis
8. Folhas esparsamente tomentosas a glabras, nervuras adaxialmente impressas, bractéolas triangulares a elípticas, ápice dos
estiletes uncinado.. 9
9. Lâmina foliar até 9 cm compr., elíptica, pedúnculos até 1.5 mm compr., sépalas até 0.9 mm larg.. M. loretensis
9. Lâmina foliar até 15 cm compr., oval, pedúnculos até 6 mm compr., sépalas até 1.30 mm larg.. M. riparia
10. Folhas glabras.. M. tenuifolia
10. Folhas seríceas a glabrescentes.. 11
11. Pedúnculos até 1 mm compr., bractéolas posicionadas no ápice do pedúnculo, ápice dos estiletes uncinado. M. lugoi
11. Pedúnculos até 7 mm compr., bractéolas posicionadas no meio do pedúnculo, ápice dos estiletes truncado. M. cynanchifolia
12. Tirsos solitários.. 13
12. Tirsos reunidos em tirsos.. 16
13. Pétalas amarelas, mericarpo com ala dorsal inconspícua..M. schunkei
13. Pétalas róseas a lilases, mericarpo com ala dorsal conspícua.. 14
14. Folhas orbiculares, strigoloso-tomentoso, pétalas liláses esbranquiçadas..M. strigulosa
14. Folhas largamente elípticas a ovadas, seríceas a tomentosas, pétalas róseas.. 15
15. Folhas com base cordada, densamente tomentosas, bractéolas até 2.5. mm compr., Cerrado.. M. cordifolia
15. Folhas com base obtusa, seríceas a glabrescentes, bractéolas até 1.5 mm compr., Amazônia.. M. conformis
16. Folhas coriáceas, oblongas.. M. dissimilis
16. Folhas cartáceas a membranáceas, ovadas.. 17
17. Folhas com pecíolos até 10 mm compr., lâminas foliares até 7 cm compr., ápice acudo, mericarpos até 20 mm diam. M.
divaricata
17. Folhas com pecíolos até 25 mm compr., lâminas foliares até 16 cm compr., ápice longo acuminado, mericarpos até 30 mm
diam. M. glabrata
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Mascagnia affinis W.R.Anderson &
C.C.Davis
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma lanceada(s)/ovada(s); lâmina(s) postura plana(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) base
forma cordada(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial esparsamente tomentosa(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal solitária(s); inflorescência(s) tipo
corimbo; pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s) do pedúnculo(s). Flor:
pétala(s) cor lilás/rósea; estilete(s) ápice(s) forma truncado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s);
ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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

C.A. Cid Ferreira, 6573, NY, 916133,  (NY00916133), Mato Grosso
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia aptera W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma elíptica(s)/orbicular(es); lâmina(s) postura bulada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s)
base forma cordada(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculada(s); lâmina(s) indumento na(s)
face(s) abaxial densamente tomentosa(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal solitária(s); inflorescência(s)
tipo corimbo; pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s) do pedúnculo(s).
Flor: pétala(s) cor rósea/vermelho; estilete(s) ápice(s) forma truncado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
reduzida(s); ala(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

Forma de Vida
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 (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 19274, NY, 67647,  (NY00067647), Mato Grosso, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia australis C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma elíptica(s)/obovada(s); lâmina(s) postura plana(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) base
forma obtusa(s)/redonda(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento
na(s) face(s) abaxial tomentosa(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal solitária(s); inflorescência(s) tipo
corimbo; pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição na(s) metade do pedúnculo(s). Flor:
pétala(s) cor amarelo; estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); ala(s)
lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(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 Semidecidual

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

MATERIAL TESTEMUNHO

L.M. Garcia, 432, HUEM,  (HUEM000006657), Paraná
A. Francener, 1177, SP, Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Mascagnia australis C.E.Anderson

Figura 2: Mascagnia australis C.E.Anderson

Figura 3: Mascagnia australis C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia bierosa (A.Juss.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea bierosa A.Juss.
heterotípico Mascagnia leonii W.R.Anderson
heterotípico Mascagnia sepium  var.  glabrata Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) postura conduplicada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) base
forma cordada(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento na(s)
face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal solitária(s); inflorescência(s) tipo corimbo;
pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s) do pedúnculo(s). Flor: pétala(s)
cor amarelo; estilete(s) ápice(s) forma truncado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); ala(s)
lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.S. Leoni, 4704, SP, 361513,  (SP016983), Minas Gerais
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia conformis W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) postura plana(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) base forma
obtusa(s)/redonda(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) ápice(s) forma longo(s) acuminado(s); lâmina(s) indumento
na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/esparsamente seríceo(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal
solitária(s); inflorescência(s) tipo tirso(s); pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição
no ápice(s) do pedúnculo(s). Flor: pétala(s) cor rósea; estilete(s) ápice(s) forma truncado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais)
desenvolvimento desenvolvida(s); ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(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, Amapá, Pará, Rondônia)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Vilhena, 251, NY, 1043200,  (NY01043200), NY, 1043201,  (NY01043201), Pará, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Mascagnia conformis W.R.Anderson

Figura 2: Mascagnia conformis W.R.Anderson

Figura 3: Mascagnia conformis W.R.Anderson

Figura 4: Mascagnia conformis W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Mascagnia conformis W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mascagnia cordifolia, .

Tem como sinônimo
heterotípico Hiraea volubilis S.Moore
heterotípico Mascagnia cordifolia  var.  fusca Suess.
heterotípico Mascagnia rubra Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma elíptica(s)/lanceada(s)/ovada(s); lâmina(s) postura bulada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s);
lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculada(s); lâmina(s)
indumento na(s) face(s) abaxial densamente tomentosa(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal solitária(s);
inflorescência(s) tipo tirso(s); pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s)
do pedúnculo(s). Flor: pétala(s) cor rósea; estilete(s) ápice(s) forma truncado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
desenvolvida(s); ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Correa Gomes Jr., 2276, SP, 314812a,  (SP019729), SP, 314812,  (SP019728), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

887

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP019729
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP019728


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb.

Figura 2: Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb.

Figura 3: Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb.

Figura 5: Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb.

Figura 6: Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 7: Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia cynanchifolia Griseb.
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) postura repando(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) base
forma obtusa(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento na(s)
face(s) abaxial glabrescente(s)/estrigoso(s) seríceo(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal solitária(s);
inflorescência(s) tipo corimbo; pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição na(s) metade
do pedúnculo(s). Flor: pétala(s) cor rósea; estilete(s) ápice(s) forma truncado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
desenvolvida(s); ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(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 (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 1857, NY, 67651,  (NY00067651), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Mart. Fl. Bras. 12: I. 95. 12. I. 95.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia dissimilis C.V.Morton &
Moldenke
Tem como sinônimo
heterotípico Mascagnia filipes J.F.Mabr.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma oblonga(s); lâmina(s) postura plana(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) base forma
decurrente(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento na(s)
face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal com 1 - muitas coflorescência em tirso(s);
inflorescência(s) tipo tirso(s); pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s)
do pedúnculo(s). Flor: pétala(s) cor alva; estilete(s) ápice(s) forma truncado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
desenvolvida(s); ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(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, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.M. Maas, 9141, NY, 709497,  (NY00709497), Acre
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia divaricata (Kunth) Nied.
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea divaricata Kunth
heterotípico Hiraea elegans A.Juss.
heterotípico Hiraea jussieuana Miq.
heterotípico Hiraea oblongifolia DC.
heterotípico Hiraea pulcherrima Morong
heterotípico Mascagnia elegans (A.Juss.) Griseb.
heterotípico Mascagnia ixiamensis Rusby
heterotípico Mascagnia oblongifolia (DC.) Nied.
heterotípico Mascagnia pulcherrima (Morong) Skottsb.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) postura plana(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) base forma
redonda(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
glabrescente(s)/esparsamente seríceo(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal com 1 - muitas coflorescência
em tirso(s); inflorescência(s) tipo tirso(s); pedúnculo(s) comprimento em floração até 1 mm compr.; bractéola(s) posição
no ápice(s) do pedúnculo(s). Flor: pétala(s) cor lilás/rósea; estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais)
desenvolvimento desenvolvida(s); ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia, Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.R. Pirani, 484, SP, 183917,  (SP019770), Rio Grande do Sul
M.M.R.F. Melo, 388, SP, 209271,  (SP019772), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Mascagnia divaricata (Kunth) Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia glabrata W.R.Anderson &
C.C.Davis
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma lanceada(s)/ovada(s); lâmina(s) postura bulada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) base
forma redonda(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) ápice(s) forma longo(s) acuminado(s); lâmina(s) indumento
na(s) face(s) abaxial glabra(s)/glabrescente(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal com 1 - muitas
coflorescência em tirso(s); inflorescência(s) tipo tirso(s); pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.;
bractéola(s) posição no ápice(s) do pedúnculo(s). Flor: pétala(s) cor rósea; estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s). Fruto: ala(s)
dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(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 (Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Vieira, 390, NY, 743710,  (NY00743710), Rondônia, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia loretensis C.V.Morton
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) postura plana(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) base forma
obtusa(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
glabra(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal com 1 - muitas coflorescência em tirso(s); inflorescência(s)
tipo corimbo; pedúnculo(s) comprimento em floração até 1 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s) do pedúnculo(s).
Flor: pétala(s) cor amarelo; estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s);
ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(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 (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 24554, INPA, 90796,  (INPA0090796), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Proc. Biol. Soc. Wash. 1932 45: 49.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia lugoi W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma lanceada(s)/ovada(s); lâmina(s) postura plana(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) base
forma redonda(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial glabra(s)/glabrescente(s)/esparsamente seríceo(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal com 1 -
muitas coflorescência em tirso(s); inflorescência(s) tipo tirso(s); pedúnculo(s) comprimento em floração até 1 mm compr.;
bractéola(s) posição no ápice(s) do pedúnculo(s). Flor: pétala(s) cor rósea; estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s). Fruto: ala(s)
dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(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 Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. A. Krukoff, 4639, NY,  (NY01857090), Amazonas
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia riparia C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma lanceada(s)/ovada(s); lâmina(s) postura plana(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) base
forma cordada(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial glabrescente(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal com 1 - muitas coflorescência em tirso(s);
inflorescência(s) tipo corimbo; pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s)
do pedúnculo(s). Flor: pétala(s) cor amarelo; estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
desenvolvida(s); ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 5289, NY, 1043508,  (NY01043508), Rondônia, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia schunkei W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma elíptica(s)/lanceada(s); lâmina(s) postura plana(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) base
forma obtusa(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) ápice(s) forma longo(s) acuminado(s); lâmina(s) indumento
na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/estrigoso(s) seríceo(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal solitária(s);
inflorescência(s) tipo tirso(s); pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s) do
pedúnculo(s). Flor: pétala(s) cor amarelo; estilete(s) ápice(s) forma truncado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
reduzida(s); ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(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 (Amazonas, Amapá, Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A. Cid Ferreira, 9446, INPA, 155502,  (INPA0155502), Pará

BIBLIOGRAFIA

Mem. New York Bot. Gard. 32: 222 (1981)-
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia sepium (A.Juss.) Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mascagnia sepium, .

Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea sepium A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) postura plana(s); lâmina(s) consistência membranácea(s); lâmina(s) base
forma redonda(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial esparsamente seríceo(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal solitária(s); inflorescência(s) tipo
corimbo; pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s) do pedúnculo(s). Flor:
pétala(s) cor amarelo; estilete(s) ápice(s) forma truncado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); ala(s)
lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, 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, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.A.C.L. Assunção, 302, SP, 292854,  (SP019792), Amazonas
A.C. Brade, 15940, RB, 35039,  (RB00213862)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Mascagnia sepium (A.Juss.) Griseb.

Figura 2: Mascagnia sepium (A.Juss.) Griseb.

Figura 3: Mascagnia sepium (A.Juss.) Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Mascagnia sepium (A.Juss.) Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia strigulosa (Rusby) Nied.
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea strigulosa Rusby
heterotípico Mascagnia hirsuta Nied.
heterotípico Mascagnia thaumatoneura Pilg.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma orbicular(es); lâmina(s) postura bulada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) base forma
cordada(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
estrigosa(s) tomentoso(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal solitária(s); inflorescência(s) tipo tirso(s);
pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s) do pedúnculo(s). Flor: pétala(s)
cor lilás; estilete(s) ápice(s) forma truncado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); ala(s) lateral(ais)
desenvolvimento desenvolvida(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 (Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G. Kuhlmann, 98, RB, 26289,  (RB00540749), RB, 26289,  (RB00556501), Typus

BIBLIOGRAFIA

Engl. Pflanzenreich Malpighiac. 124 (1928) Malpighiac. 1
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia tenuifolia Nied.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mascagnia tenuifolia, .

Tem como sinônimo
heterotípico Mascagnia tenuifolia  var.  amazonica Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) postura plana(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) base forma
redonda(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) ápice(s) forma longo(s) acuminado(s); lâmina(s) indumento na(s)
face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal com 1 - muitas coflorescência em tirso(s);
inflorescência(s) tipo corimbo; pedúnculo(s) comprimento em floração até 1 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s)
do pedúnculo(s). Flor: pétala(s) cor rósea; estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
desenvolvida(s); ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(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 (Amazonas)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 5641, G, G00352767,  (G00352767), Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia tucuruensis C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) postura bulada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) base forma
redonda(s); lâmina(s) margem(ns) revoluta(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
densamente tomentosa(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal com 1 - muitas coflorescência em tirso(s);
inflorescência(s) tipo corimbo; pedúnculo(s) comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s)
do pedúnculo(s). Flor: pétala(s) cor amarelo; estilete(s) ápice(s) forma truncado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
desenvolvida(s); ala(s) lateral(ais) desenvolvimento desenvolvida(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Pires, 12535, IAN, 128639,  (IAN128639), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Mascagnia tucuruensis C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Mascagnia tucuruensis C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mascagnia velutina C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) postura bulada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) base forma
cordada(s); lâmina(s) margem(ns) plana(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
velutina(s). Inflorescência: sinflorescência(s) florescência principal solitária(s); inflorescência(s) tipo corimbo; pedúnculo(s)
comprimento em floração 1.5 - 8 mm compr.; bractéola(s) posição no ápice(s) do pedúnculo(s). Flor: pétala(s) cor amarelo;
estilete(s) ápice(s) forma uncinado(s). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); ala(s) lateral(ais)
desenvolvimento desenvolvida(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.S. Leoni, 480, SP, 276498,  (SP000248), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Mascagnia velutina C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Mascagnia velutina C.E.Anderson

Figura 3: Mascagnia velutina C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mcvaughia W.R.Anderson
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mcvaughia, Mcvaughia bahiana, Mcvaughia piauhiensis, Mcvaughia
sergipana.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Mcvaughia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB19473.

DESCRIÇÃO

Arbustos ou subarbustos. Estípulas epipeciolares. Folhas opostas, não reduzidas nas inflorescências; pecíolos eglandulosos;
lâmina inteira, multiglandulosa, venação broquidódroma, tricomas malpiguiáceos. Tirsos terminais, cincinos 1–7-floros; brácteas
e bractéolas 1-glandulosas; pedicelos retos na pré-antese. Flores casmógamas.  Sépalas expondo as pétalas no botão floral; 2-
glandulosas, glândulas restritas às sépalas. Pétalas amarelas, patentes, lisas no botão floral, glabras, glandulosas; pétala posterior
tão longa quanto as 4 laterais. Androceu com 7 estames férteis, 3 estaminódios; filetes heteromórficos, glabros; conectivos
eglandulosos; anteras reniformes, glabras. Gineceu com 3 estiletes, cilíndricos, curvados, ápice truncado a uncinado; estigma
lateral, crateriforme. Drupas, cilíndricas, rugosas na base, levemente torcidas, tomentosas.

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Piauí, Sergipe)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Mcvaughia do Brasil (modificado de Almeida et al. 2019)
1. Lâminas foliares seríceas, margens revolutas, multiglandulosa ao longo da lâmina, glândulas sésseis; cincinos 1-2-floros; pétala
posterior com margem completamente glandulosa; estaminódio oposto a pétala posterior com filete grosso; restingas e dunas no
Estado do Sergipe.. M. sergipana
1. Lâminas foliares tomentosas ou lanosa-velutinas, margens planas, glandulosa somente na base ou ápice, glândulas estipitadas;
cincinos- 2-7-floros; pétala posterior com margem glandulosa somente na base; estaminódio oposto a pétala posterior com filete
esguio; caatingas nos Estados da Bahia e Piauí.. 2
2. Arbustos, 1-3 m alt.; lâminas foliares tomentosas; flores 1-1,2 cm diam.; estaminódio oposto a pétala posterior mais curto que
os estames férteis; ápice dos estiletes truncados; caatinga no Estado da Bahia.. M. bahiana
2. Subarbustos, ca. 50 cm alt.; lâminas foliares lanosa-velutinas; flores 1.5-2 cm diam.; estaminódio oposto a pétala posterior tão
longo quanto os estames férteis; ápice dos estiletes uncinado; caatinga no Estado do Piauí.. M. piauhiensis
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mcvaughia bahiana W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) glândula(s) posição somente na(s) base; lâmina(s) indumento face(s) abaxial tomentosa(s). Inflorescência:
cincino(s) número flor(es) 2 à 7. Flor: estaminódio(s) oposto(s) à pétala(s) posterior(es) forma fino(s); estilete(s) ápice(s)
forma truncado(s); pétala(s) posterior(es) margem(ns) glândula(s) posição somente na(s) base.

Forma de Vida
Arbusto

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

W.R. Anderson, 11740, SP, 161630,  (SP000249), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Mcvaughia bahiana W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Mcvaughia bahiana W.R.Anderson

Figura 3: Mcvaughia bahiana W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mcvaughia piauhiensis R.F.Almeida &
Guesdon
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) glândula(s) posição somente na(s) base; lâmina(s) indumento face(s) abaxial velutina(s). Inflorescência:
cincino(s) número flor(es) 2 à 7. Flor: estaminódio(s) oposto(s) à pétala(s) posterior(es) forma fino(s); estilete(s) ápice(s)
forma uncinado(s); pétala(s) posterior(es) margem(ns) glândula(s) posição somente na(s) base.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Barros, 2922, HUEFS (HUEFS135774), Piauí, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mcvaughia sergipana Amorim &
R.F.Almeida
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) glândula(s) posição por todo(s) lâmina(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial serícea(s). Inflorescência:
cincino(s) número flor(es) 1 à 2. Flor: estaminódio(s) oposto(s) à pétala(s) posterior(es) forma grosso(s); estilete(s) ápice(s)
forma truncado(s); pétala(s) posterior(es) margem(ns) glândula(s) posição por todo(s) margem(ns).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 8393, RB,  (RB01190994), RB,  (RB01191408), RB,  (RB01191409), Sergipe, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Mcvaughia sergipana Amorim & R.F.Almeida
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Mcvaughia sergipana Amorim & R.F.Almeida

Figura 3: Mcvaughia sergipana Amorim & R.F.Almeida

Figura 4: Mcvaughia sergipana Amorim & R.F.Almeida
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Mcvaughia sergipana Amorim & R.F.Almeida

Figura 6: Mcvaughia sergipana Amorim & R.F.Almeida

Figura 7: Mcvaughia sergipana Amorim & R.F.Almeida
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mezia Schwacke ex Nied.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mezia, Mezia angelica, Mezia araujoi, Mezia bahiana, Mezia beckii, Mezia
includens, Mezia mariposa, Mezia rufa, Mezia sericea.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Mezia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8923.

Tem como sinônimo
heterotípico Stenocalyx Turcz.

DESCRIÇÃO

Trepadeiras lenhosas. Estípulas interpeciolares. Folhas opostas; pecíolos 0-2-glandulosos; lâmina 2-glandulosa na base a
minutamente glandulosas na margem, venação broquidódroma, tricomas malpiguiáceos. Umbelas dispostas em tirsos, laterais;
brácteas eglandulosas; bractéolas 0-1-glandulosas, cobrindo todo o botão floral na pré-antese, eretas na antese; pedicelos ausentes.
Flores casmógamas. Sépalas estreito-oblongas; 2-glandulosas, restritas às sépalas. Pétalas amarelas, patentes, glabras a seríceas
abaxialmente; pétala posterior avermelhada, menor que as 4 laterais. Androceu com 10 estames férteis; filetes heteromórficos,
conados na base, glabros ou pubescentes; conectivos glandulosos; anteras heteromórficas, pubescentes a glabras. Gineceu com 3
estiletes, cilíndricos, retos a lirados, ápice truncado; estigmas crateriformes, laterais. Mericarpos  esquizocárpicos com alas laterais
mais desenvolvidas que a ala dorsal, conadas ou livres na base; ala dorsal arredondada, conspícua; núcleo seminífero contendo 0-
várias álulas entre alas laterais e dorsal.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Mezia do Brasil (modificado de Anderson & Anderson 2018)
1. Lâminas foliares abaxialmente densamente marrom-seríceas ou velutinas, epiderme geralmente obscura.. 2
1. Lâminas foliares abaxialmente glabras ou esparsamente seríceas, tricomas diminutos quase se tocando (parecendo glabra ao
olho nu), epiderme evidente.. 3
2. Bractéolas 6,5–7,5 mm compr., adaxialmente glabras; brácteas 3–3,5 mm compr., adaxialmente glabra; pétala posterior com
limbo 5–5,5 mm compr., base truncada ou levemente cordada; mericarpos alados 6–7,5 cm diâm., núcleo seminífero 7–8 mm
compr., aréola 6,5–7,1 mm compr.; floresta amazônica no Estado do Amazonas .. M. sericea
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

2. Bractéolas 10–12 mm compr., adaxialmente seríceas exceto glabras na base; brácteas 4–6 mm compr., adaxialmente seríceas na
margem e geralmente também na porção distal; pétala posterior com limbo 7–8 mm compr., base auriculada; mericarpos alados
ca. 6 cm diâm., núcleo seminífero ca. 17 mm compr., aréole ca. 16 mm compr.; floresta amazônica no Estado do Amazonas.. M.
rufa
3. Bractéolas 1-glandulosas na base; estiletes posteriores lirados.. 4
3. Bractéolas eglandulosas; estiletes posteriores eretos (lirados em M. angelica e M. araujoi).. 6
4. Pecíolos 2-glandulosos; lâminas foliares eglandulosas, ápice apiculado, apiculo até 2 mm compr., base atenuada; brácteas 5–6.5
mm compr.; pedúnculo 7–9.5 mm compr.; floresta ombrófila densa no Estado da Bahia.. M. bahiana
4. Pecíolos eglandulosos; lâminas foliares 2-glandulosas na base, ápice acuminado, acumen 5–17 mm compr., base truncada ou
cuneada; brácteas 1.5–4.3 mm compr.; pedúnculo 11–18 mm compr.. 5
5. Pétalas abaxialmente glabras; pétala posterior com limbo 7–9 × 5–9 mm; anteras opostas as pétalas glabras ou com poucos
tricomas; mericarpos alados, alas laterais livres, inseridas no ápice a base do núcleo seminífero, álulas entre alas laterais e dorsal
ausentes; floresta amazônica nos Estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia.. M. mariposa
5. Pétalas abaxialmente alvo-seríceas no centro do limbo; pétala posterior com limbo 6 × 4.7–5 mm; anteras opostas as pétalas
tomentosas na base; mericarpos alados, alas laterais conadas, inseridas somente no ápice do núcleo seminífero, álulas entre alas
laterais e dorsal presentes; floresta amazônica no Estado do Acre.. M. beckii
6. Pétala posterior abaxialmente glabra; estiletes posteriores eretos; anteras opostas as sépalas com conectivo mais longo que
as tecas 0.5–1.5 mm compr.; filetes opostos a pétala posterior e as sépalas látero-posteriores conados 2/3 a 3/4, demais filetes
conados somente 1/4 a 1/2; floresta amazônica no Estado do Amazonas.. M. includens
6. Pétala posterior abaxialmente alvo-serícea no centro do limbo; estiletes posteriores lirados; anteras opostas as sépalas com
conectivo mais curto ou em igual tamanho as tecas; todos filetes conados somente 1/4 da porção basal ou menos.. 7
7. Pétalas laterais com limbos orbiculares ou suborbiculares; pétala posterior com limbo orbicular, margem eglandulosa; filetes
opostos as sépalas distalmente tomentosos; mericarpos com 1 álula ou crista entre alas laterais e dorsal; floresta amazônica nos
Estados do Amazonas e Pará.. M. angelica
7. Pétalas laterais com limbos obovados ou elípticos; pétala posterior com limbo obovado ou elíptico, margem glandulosa 1/4
a 1/3 da porção proximal; filetes opostos as sépalas glabros; mericarpos com várias álulas entre alas laterais e dorsal; floresta
atlântica nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.. M. araujoi

917

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



Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mezia angelica W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) indumento glabra(s); pecíolo(s) glândula(s) eglanduloso(s). Inflorescência: bractéola(s) glândula(s)
eglandulosa(s); bractéola(s) indumento face(s) adaxial serícea(s). Flor: pétala(s) indumento face(s) abaxial serícea(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 (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Assunção, P.A.C.L.; Silva, C.F., 618, SP, 329204,  (SP020007), Amazonas
Santos, M.R., 289, SP, 301309,  (SP020008), Pará
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mezia araujoi Nied.
Tem como sinônimo
heterotípico Banisteria macrophylla A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) indumento glabra(s); pecíolo(s) glândula(s) 2 glanduloso(s). Inflorescência: bractéola(s) glândula(s)
eglandulosa(s); bractéola(s) indumento face(s) adaxial glabra(s). Flor: pétala(s) indumento face(s) abaxial serícea(s).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Rupícola, 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 (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3226, NY, 476068,  (NY00476068), Bahia
A.M. Amorim, 3226, SP, 344920,  (SP020010), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Mezia araujoi Nied.
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Figura 2: Mezia araujoi Nied.

Figura 3: Mezia araujoi Nied.

Figura 4: Mezia araujoi Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mezia bahiana C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) indumento glabra(s); pecíolo(s) glândula(s) 2 glanduloso(s). Inflorescência: bractéola(s) glândula(s) 1
glandulosa(s); bractéola(s) indumento face(s) adaxial glabra(s). Flor: pétala(s) indumento face(s) abaxial serícea(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. Amorim, 3226, MBM (MBM250589), MBM (MBM254911), NY,  (NY00476068), Bahia, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mezia beckii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) indumento glabra(s); pecíolo(s) glândula(s) eglanduloso(s). Inflorescência: bractéola(s) glândula(s) 1
glandulosa(s); bractéola(s) indumento face(s) adaxial glabra(s). Flor: pétala(s) indumento face(s) abaxial serícea(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 Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

S. G. Beck, 19513, NYBG, 1104716,  (NY01104716), Typus
D. Daly, 11973, NY, Acre, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mezia includens (Benth.) Cuatrec.
Tem como sinônimo
heterotípico Stenocalyx involutus Turcz.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) indumento glabra(s); pecíolo(s) glândula(s) 2 glanduloso(s). Inflorescência: bractéola(s) glândula(s)
eglandulosa(s); bractéola(s) indumento face(s) adaxial serícea(s). Flor: pétala(s) indumento face(s) abaxial serícea(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 (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ribeiro, J.E.L.S.; Assunção, P.A.C.L.; Silva, C.F., 1792, SP, 299050,  (SP020015), Amazonas
Assunção, P.A.C.L., 784, SP, 330845,  (SP020014), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Webbia 13: 450 (1958) 13: 450 (1958)

923

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP020015
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP020014


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mezia mariposa W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) indumento glabra(s); pecíolo(s) glândula(s) eglanduloso(s). Inflorescência: bractéola(s) glândula(s) 1
glandulosa(s); bractéola(s) indumento face(s) adaxial glabra(s)/serícea(s). Flor: pétala(s) indumento face(s) abaxial glabra(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, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. A. C. L. Assunção, 618, RB, 368381,  (RB00214074)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Mezia mariposa W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Mezia mariposa W.R.Anderson

Figura 3: Mezia mariposa W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mezia rufa W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) indumento serícea(s) à velutina(s); pecíolo(s) glândula(s) eglanduloso(s). Inflorescência: bractéola(s)
glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) indumento face(s) adaxial serícea(s). Flor: pétala(s) indumento face(s) abaxial
serícea(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 (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, N.T., 60837, K,  (K000488005), Typus

BIBLIOGRAFIA

Mem. New York Bot. Gard. 32: 234 (1981)-
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Mezia sericea C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) indumento serícea(s) à velutina(s); pecíolo(s) glândula(s) eglanduloso(s). Inflorescência: bractéola(s)
glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) indumento face(s) adaxial glabra(s). Flor: pétala(s) indumento face(s) abaxial
serícea(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

Assunção, PACL, 784, IAN (IAN171119), K (K001227817), NY,  (NY01857184), RB, 398370,  (RB00214104), Amazonas,
Typus
RIBEIRO, J.E.L.S., 1792, RB, 398371,  (RB00214027), Amazonas, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Niedenzuella W.R.Anderson
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Niedenzuella, Niedenzuella acutifolia, Niedenzuella castanea, Niedenzuella
glabra, Niedenzuella leucosepala, Niedenzuella lucida, Niedenzuella mater-dei, Niedenzuella mogoriifolia, Niedenzuella
multiglandulosa, Niedenzuella poeppigiana, Niedenzuella sericea, Niedenzuella stannea, Niedenzuella suaveolens, Niedenzuella
warmingiana.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Niedenzuella in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8925.

DESCRIÇÃO

Woody vines to scandent shrubs; indumentum from throughout the plant ranging from sericeous, tomentose, velutine or glabrous;
stipules minute, free, triangular or subulate, epipetiolar, located at base or distally, persistent to deciduous. Leaves usually
opposite, sometimes subopposite, often reduced in inflorescences; petioles canaliculated to rounded, 0–several-glandular; leaf
blade narrowly elliptic, elliptic to widely elliptic, base rounded, obtuse to cuneate, margin entire, apex acute, acuminate to
mucronate, 0–several-glandular on margin. Thyrses (pseudoracemes) to panicles, axillary or terminal; 1-flowered cincinni,
subopposite, opposite to decussate; bracts minute, conduplicate, triangular, 0–2-glandular; peduncle absent, short to elongate;
bracteoles minute, conduplicate, triangular, 0–2-glandular, inserted on the peduncle at or below apex. Flowers bisexual,
zygomorphic, chasmogamous; pedicels short to elongate; sepals concealing petals during enlargement of bud, apex erect (N.
doniana and N. lasiandra) or revolute at anthesis; lateral sepals 2-glandular abaxially; the anterior usually eglandular; petals
clawed, yellow, usually turning orange or red at age, both sides glabrous or abaxially thinly sericeous; limb elliptic to wide
elliptic, base cuneate to truncate, margin erose to entire, plane, apex rounded, claw plane-convex to rounded, posterior petal erect,
usually eglandular, lateral petals usually patent at age. Stamens 10, all fertile, filaments connate at base, straight, monomorphic or
the 2 opposite the posterior-lateral petals thicker than others, glabrous or sericeous; anthers monomorphic, erect to curved at apex,
glabrous or sericeous. Gynoecium with carpels connate their whole length, styles stout, cylindrical, erect, subequal or the anterior
somewhat shorter and slenderer, spreading, or recurved, apex dorsally rounded or truncate, stigma lateral or terminal, crateriform
or discoid. Schizocarp, breaking apart into 3 winged mericarps, separating from a flat or short torus; mericarps butterfly or X-
shaped, lateral wings dominant, chartaceous with many fine parallel veins, margin entire; dorsal wing distinct; nut almost always
smooth, bearing crests or irregular outgrowths between the dorsal wing and the lateral wings; areole orbicular to ovate. Seeds
smooth or rugose; embryos ovoid, cotyledons bent.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta
Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, 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)
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Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Niedenzuella do Brasil (modificada de Anderson 2006)
 
1. Lâminas foliares abaxialmente tomentosas e seríceas quando novas, glabras quando maduras, epiderme sempre visível.. 2
1. Lâminas foliares abaxialmente metálico-seríceas (raramente glabrescente em trechos quando madura), epiderme nunca visível..
9
 
2. Lâminas foliares persistentemente tomentosas a glabrescentes quando maduras, abaxialmente com tricomas soltos e
serpenteados a fortemente enrolados.. 3
2. Lâminas foliares seríceas a glabrescentes quando maduras, abaxialmente com tricomas reto e fortemente adpressos.. 5
 
3. Lâminas foliares estreitamente lanceoladas, ápice estreitamente agudo a acuminado; Estados do Mato Grosso e Rondônia.. N.
suaveolens
3. Lâminas foliares estreitamente a amplamente elípticas, ápice arredondado, obtuso a agudo.. 4
 
4. Pétalas abaxialmente esparsamente a densamente pubescentes; margem da lâmina foliar com glândulas protuberantes,
cilíndricas (as vezes ausentes); elaióforos, se presentes, 1.5–2.5 mm compr., estreitamente elípticos; Estados da Bahia, Espírito
Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.. N. multiglandulosa
4. Pétalas glabras; margem da lâmina com glândulas discoides, não protuberantes; elaióforos, se presentes, 1–1.3 mm compr.,
amplamente ovados ou obovados; Estado de Minas Gerais.. N. warmingiana
 
5. Mericarpos com núcleo seminífero sem álulas ou protuberâncias entre alas laterais e ala dorsal, raramente com 1 ou 2
protuberâncias.. 6
5. Mericarpos com núcleo seminífero com várias álulas ou protuberâncias entre alas laterais e ala dorsal.. 7
 
6. Pétalas abaxialmente seríceas; lâmina foliar glabra em ambas as faces, geralmente eglandulosa, raramente com glândulas
marginais impressas; Estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro.. N. glabra
6. Pétalas glabras a glabrescentes; lâmina foliar abaxialmente serícea a glabrescente, eglandulosa ou glandulosa na margem;
Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.. N. lucida
 
7. Lâminas foliares abaxialmente seríceas quando maduras, tricomas invisíveis a olho nu; pétalas glabras a glabrescentes; Estados
da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.. N. leucosepala
7. Lâminas foliares abaxialmente glabras a glabrescentes quando maduras, tricomas visíveis a olho nu; pétalas seríceas.. 8
 
8. Lâminas foliares com ápice obtuso, agudo ou acuminado, pubescentes abaxialmente na nervura primária; pecíolo 1–4-
glanduloso, as vezes eglanduloso, persistentemente seríceo; anteras glabras ou seríceas; Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Espírito
Santo, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.. N. acutifolia
8. Lâminas foliares com ápice obtuso, arredondado ou agudo, glabrescentes em ambas as faces; pecíolo eglanduloso, raramente 2-
glanduloso, glabrescente; anteras esparsamente a densamente pilosas; Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.. N.
mogoriifolia
 
9. Mericarpos com 4 alas laterais desenvolvidas; Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São
Paulo.. N. sericea
9. Mericarpos com 2 alas laterais desenvolvidas ou reduzidas.. 10
 
10. Pétalas abaxialmente seríceas; mericarpo com protuberâncias entre a ala dorsal e as laterais; Estados da Bahia, Espírito Santo,
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.. N. sericea
10. Pétalas glabras em ambas as faces; mericarpos lisos ou rugosos entre a ala dorsal e as laterais.. 11
 
11. Sépalas expondo pétalas no botão floral; anteras 0.5–1 mm compr.; pétalas laterais com limbo 1.5–3.5 mm compr.; brácteas
até 1 mm compr., eglandulosas; pedúnculos até 0.5 mm compr.; pedicelos até 0.5 mm larg.. 12
11. Sépalas cobrindo pétalas no botão floral; anteras 1–1.5 mm compr.; pétalas laterais com limbo 3–5 mm compr.; brácteas mais
longas que 1 mm compr., 0-2-glandulosas; pedúnculos  até 4 mm compr.; pedicelos 0.5–1 mm larg.. 13
 

929

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



Angiospermas Malpighiaceae Juss.

12. Lâminas foliares abaxialmente densamente metálico-seríceas, tricomas 0.2–0.4 mm compr.; alas dos mericarpos com tricomas
tão curtos quanto aqueles das folhas; glândulas marginais, quando presentes, 0.4–0.8 mm larg.; pétalas laterais com limbo 2.5–3.5
mm compr.; Estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.. N. poeppigiana
12. Lâminas foliares abaxialmente esparsamente seríceas, tricomas 0.8–1.2 mm compr.; alas dos mericarpos com tricomas tão
longos quanto aqueles das folhas; glândulas marginais 0.2–0.3 mm larg.; pétalas laterais com limbo 1.5–2.2 mm compr.; Estado
do Acre.. N. mater-dei
 
13. Lâminas foliares abaxialmente seríceas, indumento marrom escuro; pedúnculos 0.5–1.5 mm compr.; Estado do Amazonas.. N.
castanea
13. Lâminas foliares abaxialmente serícea, indumento dourado ou prateado; pedúnculos 1–4 mm compr.; Estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Tocantins.. N. stannea
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Niedenzuella acutifolia (Cav.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Tetrapterys acutifolia Cav.
homotípico Triopterys acutifolia (Cav.) Willd.
heterotípico Tetrapterys guilleminiana A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabra(s); lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s)
eglandulosa(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) eglanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm até 1 mm. Fruto:
mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 4 ala(s) lateral(ais).

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 Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

N.M. Ivanauskas, 623, SP, 299370,  (SP020025), São Paulo
P.O. Rosa, 746, SP, 440841,  (SP020485), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Niedenzuella acutifolia (Cav.) W.R.Anderson

Figura 2: Niedenzuella acutifolia (Cav.) W.R.Anderson

Figura 3: Niedenzuella acutifolia (Cav.) W.R.Anderson
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Figura 4: Niedenzuella acutifolia (Cav.) W.R.Anderson
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Niedenzuella castanea (Cuatrec.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Heteropterys castanea Cuatrec.
homotípico Mascagnia castanea (Cuatrec.) W.R.Anderson

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento brilhante(s) serícea(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) margem(ns)
glândula(s) eglandulosa(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) eglanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm até 1 mm.
Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 4 ala(s) lateral(ais).

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 (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. E. Schultes & F. López, 10014, US, 1997001,  (US00108602), Amazonas, Typus
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Niedenzuella glabra (Spreng.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea glabra Spreng.
basiônimo Tetrapterys glabra (Spreng.) Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabra(s)/opaco(s) serícea(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) margem(ns)
glândula(s) eglandulosa(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) 2 glanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm mais longa
que 1 mm. Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 4 ala(s) lateral(ais).

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)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3617, SP, 378973,  (SP020314), Bahia
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Niedenzuella leucosepala (Griseb.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea leucosepala Griseb.
homotípico Tetrapterys leucosepala (Griseb.) A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabra(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s) vários
glândula(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) 2 glanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm mais longa que 1 mm.
Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 4 ala(s) lateral(ais).

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)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3616, SP, 367645,  (SP020175), Bahia
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Niedenzuella lucida (A.Juss.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Tetrapterys lucida A.Juss.
heterotípico Hiraea multiflora Griseb.
heterotípico Tetrapterys cuneifolia  Kralik var.  cuneifolia
heterotípico Tetrapterys cuneifolia  var.  eglandulosa Kralik
heterotípico Tetrapterys cuneifolia Kralik
heterotípico Tetrapterys multiflora (Griseb.) A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento opaco(s) serícea(s); lâmina(s) forma lanceolada(s); lâmina(s) margem(ns)
glândula(s) eglandulosa(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) eglanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm até 1 mm.
Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 4 ala(s) lateral(ais).

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, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Loefgren, A., CGG4221, SP, 12014,  (SP021549), São Paulo
Hoehne, F.C., s.n., SP, 5051,  (SP021552), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Niedenzuella lucida (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 2: Niedenzuella lucida (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 3: Niedenzuella lucida (A.Juss.) W.R.Anderson
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Figura 4: Niedenzuella lucida (A.Juss.) W.R.Anderson
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Niedenzuella mater-dei (Cuatrec.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Mascagnia mater-dei Cuatrec.
heterotípico Tetrapterys poeppigiana  var.  glandulifera Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento brilhante(s) serícea(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) margem(ns)
glândula(s) eglandulosa(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) 2 glanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm até 1 mm.
Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 2 ala(s) lateral(ais).

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. de Pardo, 120, NY, 482613,  (NY00482613), Acre
C. Figueiredo, 27, NY, 1187605,  (NY01187605), Acre
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Niedenzuella mogoriifolia (A.Juss.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Tetrapterys mogoriifolia A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabra(s); lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s)
eglandulosa(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) 2 glanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm mais longa que 1 mm.
Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 4 ala(s) lateral(ais).

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 (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 3215, SP, 343005,  (SP022127), Rio de Janeiro
A.C. Brade, 7997, SP, 31155,  (SP021609), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Niedenzuella mogoriifolia (A.Juss.) W.R.Anderson
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Niedenzuella multiglandulosa (A.Juss.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Tetrapterys multiglandulosa A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento tomentosa(s); lâmina(s) forma elíptica(s)/ovada(s); lâmina(s) margem(ns)
glândula(s) vários glândula(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) 2 glanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm mais
longa que 1 mm. Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 4 ala(s) lateral(ais).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Rondônia)
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)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 1058, SP, 259755,  (SP020189), Bahia
J.A. Lombardi, 2717, SP, 346384,  (SP020194), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Niedenzuella multiglandulosa (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 2: Niedenzuella multiglandulosa (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 3: Niedenzuella multiglandulosa (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Niedenzuella multiglandulosa (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 5: Niedenzuella multiglandulosa (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Niedenzuella poeppigiana (A.Juss.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea poeppigiana A.Juss.
homotípico Mascagnia poeppigiana (A.Juss.) W.R.Anderson
homotípico Tetrapterys poeppigiana (A.Juss.) Griseb.
heterotípico Mascagnia subsericea Cuatrec.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento brilhante(s) serícea(s); lâmina(s) forma lanceolada(s); lâmina(s) margem(ns)
glândula(s) eglandulosa(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) eglanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm até 1 mm.
Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 4 ala(s) lateral(ais).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Custodio Filho, A., 2249, SP, 197402,  (SP020258), São Paulo
I. Cordeiro, 1465, SP, 277174,  (SP020254), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Niedenzuella poeppigiana (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 2: Niedenzuella poeppigiana (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 3: Niedenzuella poeppigiana (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Niedenzuella poeppigiana (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 5: Niedenzuella poeppigiana (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 6: Niedenzuella poeppigiana (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Niedenzuella sericea (A.Juss.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea sericea A.Juss.
homotípico Tetrapterys sericea (A.Juss.) A.Juss.
heterotípico Hiraea laurifolia A.Juss.
heterotípico Tetrapterys chalcophylla A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento opaco(s) serícea(s)/tomentosa(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s)
margem(ns) glândula(s) eglandulosa(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) 2 glanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm
até 1 mm. Fruto: mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 4 ala(s) lateral(ais).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.A.B. Dias, 121, SP, 314592,  (SP021484), Distrito Federal
M. Aparecida da Silva, 3181, SP, 312272,  (SP020297), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Niedenzuella sericea (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 2: Niedenzuella sericea (A.Juss.) W.R.Anderson

Figura 3: Niedenzuella sericea (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Niedenzuella sericea (A.Juss.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Niedenzuella stannea (Griseb.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
homotípico Mascagnia stannea (Griseb.) Nied.
heterotípico Banisteria discolor (Donn.Sm.) Nied.
heterotípico Mascagnia benthamiana (Griseb.) W.R.Anderson
heterotípico Mascagnia sericans  var.  paraguariensis Nied.
heterotípico Mascagnia sericans Nied.
heterotípico Tetrapterys benthamiana Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento opaco(s) serícea(s); lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s)
eglandulosa(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) 2 glanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm até 1 mm. Fruto:
mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 2 ala(s) lateral(ais).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Pott, 3235, SP, 313914,  (SP020597), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Niedenzuella stannea (Griseb.) W.R.Anderson

Figura 2: Niedenzuella stannea (Griseb.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Niedenzuella suaveolens (A.Juss.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Tetrapterys suaveolens A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento tomentosa(s); lâmina(s) forma lanceolada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s)
eglandulosa(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) 2 glanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm até 1 mm. Fruto:
mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 4 ala(s) lateral(ais).

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 (Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 63892, NY, 528942,  (NY00528942), Mato Grosso
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Niedenzuella warmingiana (Griseb.)
W.R.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Heteropterys warmingiana Griseb.
homotípico Tetrapterys warmingiana (Griseb.) Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) face(s) abaxial indumento velutina(s); lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s)
vários glândula(s); pecíolo(s) ápice(s) glândula(s) eglanduloso(s). Flor: pedúnculo(s) comprimento mm até 1 mm. Fruto:
mericarpo(s) ala(s) lateral(ais) número 4 ala(s) lateral(ais).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Pires, 57946, NY, 916090,  (NY00916090), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Niedenzuella warmingiana (Griseb.) W.R.Anderson

Figura 2: Niedenzuella warmingiana (Griseb.) W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Peixotoa, Peixotoa adenopoda, Peixotoa anadenanthera, Peixotoa andersonii,
Peixotoa axillaris, Peixotoa bahiana, Peixotoa barnebyi, Peixotoa catarinensis, Peixotoa cipoana, Peixotoa cordistipula,
Peixotoa gardneri, Peixotoa glabra, Peixotoa goiana, Peixotoa hatschbachii, Peixotoa hirta, Peixotoa hispidula, Peixotoa irwinii,
Peixotoa jussieuana, Peixotoa leptoclada, Peixotoa magnifica, Peixotoa megalantha, Peixotoa octoflora, Peixotoa paludosa,
Peixotoa parviflora, Peixotoa psilophylla, Peixotoa reticulata, Peixotoa sericea, Peixotoa spinensis, Peixotoa tomentosa.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Peixotoa in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8933.

DESCRIÇÃO

Arbustos, subarbustos ou trepadeiras. Estípulas interpeciolares, concrescidas, fusionadas, cordadas, pubescentes ou glabras.
Folhas decussadas; pecíolos 0-2-glandulosos; lâminas foliares abaxialmente glandulosas na base ou acima da base; venação
broquidódroma. Umbelas solitárias, reunidas em dicásios ou tirsos, terminais ou axilares; brácteas e bractéolas eglandulosas.
Sépalas cobrindo pétalas no botão floral, recurvadas ou revolutas na antese; elaióforos restritos as sépalas. Pétalas amarelas,
ambas as faces glabras, 0-multi-glandulosas nas margens. Androceu com 5 estames férteis e 5 estaminódios; filetes
heteromórficos; conectives concrescidos, glandulosos; anteras heteromórficas. Gineceu com 3 estiletes, o anterior igual ou
diferindo dos posteriores em comprimento, grossura e postura; estigmas apicais, capitados. Mericarpos alados, ala dorsal mais
desenvolvida que as laterais, engrossado na margem distal; núcleo seminífero com 2-álulas.

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

Substrato
Aquática, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual,
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)
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
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Peixotoa do Brasil
1. Umbelas solitárias.. 2
1. Umbelas reunidas em dicásios ou tirsos.. 3
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

2. Lâminas foliares largo-elípticas a orbiculares, margem plana, densamente velutinas; pecíolos ca. 5 mm compr.; pedicelos até 10
mm compr.; cerrados. P. axillaris
2. Lâminas foliares elípticas a ovadas, margem revoluta, esparsamente híspido-velutinas; pecíolos ca. 9 mm compr.; pedicelos até
20 mm compr.; restingas.. P. hispidula
3. Umbelas reunidas em tirsos.. 4
3. Umbelas reunidas em dicásios.. 15
4. Pecíolos 3-8 mm compr.. 5
4. Pecíolos 10-15 mm compr.. 10
5. Pecíolos ca. 8 mm compr.; lâminas foliares estreito-ovadas, abaxialmente com glândulas estipitadas.. P. adenopoda 
5. Pecíolos 3-5 mm compr.; lâminas foliares estreito-elípticas, elípticas, largo-elípticas ou largo-ovadas, abaxialmente com
glândulas sésseis.. 6
6. Lâminas foliares largo-ovadas.. 7
6. Lâminas foliares estreito-elípticas, elípticas, largo-elípticas.. 8
7. Pecíolos ca. 3 mm compr.; estaminódios látero-anteriores e anterior com glândulas indentadas no ápice e decurrentes na face
abaxial.. P. cipoana
7. Pecíolos ca. 5 mm compr.; estaminódios látero-anteriores e anterior com glândulas lisas. P. hirta
8. Lâminas foliares estreito-elípticas a elípticas; sacos polínicos abertos na antese.. 9
8. Lâminas foliares largo-elípticas; sacos polínicos fechados na antese.. P. reticulata
9. Lâminas foliares elípticas; folhas reduzidas associadas a inflorescência pecioladas.. P. tomentosa
9. Lâminas foliares estreito-elípticas; folhas reduzidas associadas a inflorescência sésseis.. P. anadenanthera
10. Pecíolos 10-11 mm compr.. 11
10. Pecíolos 13-15 mm compr.. 14
11. Pecíolos ca. 11 mm compr.; lâminas foliares obovadas, abaxialmente seríceas; estiletes iguais em comprimento, densamente
pubescentes.. P. sericea
11. Pecíolos ca. 10 mm compr.; lâminas foliares elípticas, abaxialmente tomentosas ou velutinas; estiletes desiguais em
comprimento, glabros a glabrescentes.. 12
12. Lâminas foliares com glândulas entre a nervura primária e a margem, nunca basais; caatingas.. P. paludosa
12. Lâminas foliares com glândulas basais; restingas e floresta estacional semidecidual.. 13
13. Pedicelos até 20 mm compr.; estilete anterior mais curto que os posteriores; restingas nos Estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina.. P. catarinensis
13. Pedicelos até 10 mm compr.; estilete anterior mais longo que os posteriores; floresta estacional semidecidual nos Estados de
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo .. P. parviflora
14. Pecíolos ca. 13 mm compr.; lâminas foliares orbiculares; estípulas das inflorescências majoritariamente decíduas; umbelas 8-
floras.. P. octoflora
14. Pecíolos ca. 15 mm compr.; lâminas foliares largo-ovadas; estípulas das inflorescências majoritariamente persistentes;
umbelas 4-floras.. P. goiana
15. Lâminas foliares elípticas, largo-elípticas.. 16
15. Lâminas foliares ovadas ou orbiculares.. 21
16. Lâminas foliares elípticas.. 17
16. Lâminas foliares largo-elípticas.. 20
17. Pecíolos 4-5 mm compr.. 18
17. Pecíolos 7-9 mm compr.. 19
18. Pecíolos ca. 4 mm compr.; estilete anterior mais curto que os posteriores.. P. bahiana
18. Pecíolos ca. 5 mm compr.; estilete anterior tão longo quanto os posteriores.. P irwinii
19. Estípulas das umbelas até 9 mm larg.; pecíolos ca. 7 mm compr.; pedicelos até 13 mm compr.. P. leptoclada
19. Estípulas das umbelas até 4 mm larg.; pecíolos ca. 9 mm compr.; pedicelos até 17 mm compr.. P. andersonii
20. Pecíolos ca. 4 mm compr.; lâminas foliares até 50 mm larg.; folhas reduzidas associadas a inflorescência subsésseis, com 2
glândulas basais até 2 mm diâm.. P. barnebyi
20. Pecíolos ca. 12 mm compr.; lâminas foliares até 90 mm larg.; folhas reduzidas associadas a inflorescência pecioladas, com 2
glândulas basais até 1,5 mm diâm. P. magnifica
21. Lâminas orbiculares.. 22
21. Lâminas ovadas.. 25
22. Pecíolos ca. 9 mm compr.. P. cordistipula
22. Pecíolos ca. 5 mm compr.. 23
23. Estípulas até 18 mm larg.; lâminas glabras; cerrados e campos rupestres no Estado de Goiás.. P. hatschbachii
23. Estípulas até 10 mm larg.; lâminas seríceas a tomentosas.. 24
24. Estípulas até 5 mm larg.; lâminas seríceas; folhas reduzidas associadas a inflorescência pecioladas.. P. jussieuana
24. Estípulas até 8 mm larg.; lâminas tomentosas; folhas reduzidas associadas a inflorescência sésseis.. P. megalantha
25. Estípulas 5-6 mm larg.; pecíolos ca. 5 mm compr.. 26
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25. Estípulas 9-10 mm larg.; pecíolos 6-7 mm compr.. 27
26. Estípulas glabras; lâminas foliares adaxialmente não buladas, com nervuras terciárias e quaternárias impressas abaxialmente;
inflorescência com indumento dourado.. P. glabra
26. Estípulas densamente pubescentes; lâminas foliares adaxialmente buladas, com nervuras terciárias e quaternárias proeminentes
abaxialmente; inflorescência com indumento alvo.. P. psilophylla
27. Pecíolos 6 mm compr.; lâminas foliares com margem plana, esparsamente velutinas com 2 glândulas basais, sésseis. P.
gardneri
27. Pecíolos 7 mm compr.; lâminas foliares com margem revoluta, densamente velutinas, com 2 glândulas entre a nervura
primária e a margem, estipitadas.. P. spinensis
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa adenopoda C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 7 mm compr./8 mm compr./9 mm compr./10 mm compr.;
estípula(s) indumento glabra(s); pecíolo(s) comprimento mm 6 à 9 mm compr.; lâmina(s) forma estreita(s) ovada(s);
lâmina(s) face(s) adaxial bulada(s); lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) estipitada(s); lâmina(s) face(s) abaxial indumento
velutina(s); lâmina(s) margem(ns) postura revoluta(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio/
umbela(s) agrupada(s) em tirso(s); umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s) compr. mm até 10 mm compr./até
20 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s) textura lisa(s); gineceu
estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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

W. Ganev, 2003, SP, 330504,  (SP020318), Bahia
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa anadenanthera C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 7 mm compr./8 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s);
pecíolo(s) comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma estreita(s) elíptica(s); lâmina(s) face(s) adaxial bulada(s);
lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento tomentosa(s); lâmina(s) margem(ns)
postura plana(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em tirso(s); umbela(s) número flor(es) 4 flor(es).
Flor: pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s)
glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Kameyama, 147, SP, 373598,  (SP020320), Goiás
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa andersonii C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 4 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s)
comprimento mm 10 à 11 mm compr./6 à 9 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) face(s) adaxial não bulada(s);
lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento tomentosa(s); lâmina(s) margem(ns)
postura plana(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s) número flor(es) 4 flor(es).
Flor: pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr./até 17 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu
estaminódio(s) glândula(s) textura dentada(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 11591, NY, 67685,  (NY00067685), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa axillaris C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 5 mm compr.; estípula(s) indumento glabra(s); pecíolo(s)
comprimento mm 3 à 5 mm compr./6 à 9 mm compr.; lâmina(s) forma orbicular(es)/larga elíptica(s); lâmina(s) face(s) adaxial
bulada(s); lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento velutina(s); lâmina(s)
margem(ns) postura plana(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número flor(es) 4 flor(es).
Flor: pedicelo(s) compr. mm até 10 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s)
glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 7443, NY, 67686,  (NY00067686), Goiás, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa bahiana C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 7 mm compr./8 mm compr./9 mm compr./10 mm compr.;
estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s) comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s)
face(s) adaxial bulada(s); lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento velutina(s);
lâmina(s) margem(ns) postura plana(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s)
número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s);
androceu estaminódio(s) glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 14889, RB, 211455,  (RB00540752), Goiás, Typus
G. Davidse, 12208, SP, 161760,  (SP000250), Bahia, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa barnebyi C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 6 mm compr./7 mm compr./8 mm compr./9 mm compr./10 mm
compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s) comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma larga elíptica(s);
lâmina(s) face(s) adaxial bulada(s); lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento
tomentosa(s); lâmina(s) margem(ns) postura plana(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio;
umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr./até 13 mm compr.; androceu teca(s)
abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s) textura dentada(s); gineceu estilete(s) comprimento iguais
em compr..

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 8623, RB, 211456,  (RB00540753), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa catarinensis C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 5 mm compr./6 mm compr./7 mm compr./8 mm compr./9 mm
compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s) comprimento mm 6 à 9 mm compr.; lâmina(s) forma ovada(s)/
elíptica(s); lâmina(s) face(s) adaxial bulada(s); lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial
indumento velutina(s); lâmina(s) margem(ns) postura revoluta(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s);
umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre
aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

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), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 12276, RB, 100613,  (RB00540754), Santa Catarina, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Peixotoa catarinensis C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Peixotoa catarinensis C.E.Anderson

Figura 3: Peixotoa catarinensis C.E.Anderson

Figura 4: Peixotoa catarinensis C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Peixotoa catarinensis C.E.Anderson

Figura 6: Peixotoa catarinensis C.E.Anderson

Figura 7: Peixotoa catarinensis C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa cipoana C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 8 mm compr./9 mm compr./10 mm compr.; estípula(s) indumento
pubescente(s); pecíolo(s) comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma larga ovada(s); lâmina(s) face(s) adaxial
bulada(s); lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabrescente(s)/velutina(s);
lâmina(s) margem(ns) postura revoluta(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em tirso(s); umbela(s)
número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s);
androceu estaminódio(s) glândula(s) textura dentada(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.F. Glassman, 8064, SP, 107880,  (SP000251), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Peixotoa cipoana C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Peixotoa cipoana C.E.Anderson

Figura 3: Peixotoa cipoana C.E.Anderson

Figura 4: Peixotoa cipoana C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Peixotoa cipoana C.E.Anderson

Figura 6: Peixotoa cipoana C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa cordistipula A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho até 18 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s)
comprimento mm 6 à 9 mm compr.; lâmina(s) forma orbicular(es); lâmina(s) face(s) adaxial não bulada(s); lâmina(s) face(s)
abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento serícea(s); lâmina(s) margem(ns) postura plana(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s)
compr. mm até 20 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s) textura
lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

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

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Pott, 11295, SP, 378754,  (SP020353), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa gardneri C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 9 mm compr./10 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s);
pecíolo(s) comprimento mm 6 à 9 mm compr.; lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) face(s) adaxial bulada(s); lâmina(s)
face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento velutina(s); lâmina(s) margem(ns) postura
plana(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor:
pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr./até 17 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu
estaminódio(s) glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 3069, K,  (K000427287), Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa glabra A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 5 mm compr./6 mm compr.; estípula(s) indumento glabra(s);
pecíolo(s) comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) face(s) adaxial não bulada(s); lâmina(s)
face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabra(s); lâmina(s) margem(ns) postura plana(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s)
compr. mm até 10 mm compr./até 20 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s)
glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

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

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L. Fonseca, 990, SP, 316973,  (SP020371), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Peixotoa glabra A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Peixotoa glabra A.Juss.

Figura 3: Peixotoa glabra A.Juss.

Figura 4: Peixotoa glabra A.Juss.

975

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299170395.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299170396.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299170397.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Peixotoa glabra A.Juss.

Figura 6: Peixotoa glabra A.Juss.

Figura 7: Peixotoa glabra A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa goiana C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho até 18 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s)
comprimento mm 13 à 15 mm compr.; lâmina(s) forma larga ovada(s); lâmina(s) face(s) adaxial não bulada(s); lâmina(s)
face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabrescente(s); lâmina(s) margem(ns) postura
plana(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em tirso(s); umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor:
pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s)
textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

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
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Mendonça, 4869, SP, 364583,  (SP020845), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Peixotoa goiana C.E.Anderson

Figura 2: Peixotoa goiana C.E.Anderson

Figura 3: Peixotoa goiana C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa hatschbachii C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho até 18 mm compr.; estípula(s) indumento glabra(s); pecíolo(s)
comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma orbicular(es); lâmina(s) face(s) adaxial bulada(s); lâmina(s) face(s)
abaxial glândula(s) estipitada(s); lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabra(s); lâmina(s) margem(ns) postura revoluta(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s)
compr. mm até 20 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s) textura
lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento iguais em compr..

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.B. Toledo, 105, SP, 210569,  (SP020377), Goiás
G. Hatschbach, 36675, MBM, 34999,  (MBM0034999), Goiás, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa hirta A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 6 mm compr./7 mm compr./8 mm compr./9 mm compr.; estípula(s)
indumento pubescente(s); pecíolo(s) comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma larga ovada(s); lâmina(s) face(s)
adaxial bulada(s); lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento tomentosa(s);
lâmina(s) margem(ns) postura revoluta(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em tirso(s); umbela(s)
número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s) compr. mm até 13 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s);
androceu estaminódio(s) glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

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)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 8221, NY, 916235,  (NY00916235), Distrito Federal
H.S. Irwin, 10291, NY, 916236,  (NY00916236), Minas Gerais
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa hispidula A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 10 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s)
comprimento mm 6 à 9 mm compr.; lâmina(s) forma ovada(s)/elíptica(s); lâmina(s) face(s) adaxial bulada(s); lâmina(s)
face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento velutina(s); lâmina(s) margem(ns) postura
revoluta(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s)
compr. mm até 17 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s) textura
dentada(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

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 (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Hoehne, 5544, SP, 119421,  (SP020415), Espírito Santo
W.W. Thomas, 8996, NY, 476137,  (NY00476137), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Peixotoa hispidula A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Peixotoa hispidula A.Juss.

Figura 3: Peixotoa hispidula A.Juss.

Figura 4: Peixotoa hispidula A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Peixotoa hispidula A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa irwinii C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 7 mm compr./8 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s);
pecíolo(s) comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) face(s) adaxial bulada(s); lâmina(s)
face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabrescente(s); lâmina(s) margem(ns) postura
plana(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor:
pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr./até 17 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu
estaminódio(s) glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento iguais em compr..

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 28236B, NY, 67694,  (NY00067694), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa jussieuana A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 5 mm compr./6 mm compr.; estípula(s) indumento glabra(s);
pecíolo(s) comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma orbicular(es)/ovada(s); lâmina(s) face(s) adaxial não bulada(s);
lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento serícea(s); lâmina(s) margem(ns)
postura plana(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s) número flor(es) 4 flor(es).
Flor: pedicelo(s) compr. mm até 17 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s)
glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Coradin, 6635, SP, 256247,  (SP020418), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Peixotoa jussieuana A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Peixotoa jussieuana A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa leptoclada A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho até 18 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s)
comprimento mm 6 à 9 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) face(s) adaxial não bulada(s); lâmina(s) face(s)
abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabrescente(s)/tomentosa(s); lâmina(s) margem(ns)
postura revoluta(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s) número flor(es) 4 flor(es).
Flor: pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr./até 17 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu
estaminódio(s) glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

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 (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Claussen, s.n., K,  (K000427285), Minas Gerais, Typus
A.C. Sevilha, 1953, SP, 409564,  (SP019980), Goiás
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa magnifica C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho até 18 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s)
comprimento mm 10 à 11 mm compr.; lâmina(s) forma larga elíptica(s); lâmina(s) face(s) adaxial não bulada(s); lâmina(s)
face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento velutina(s); lâmina(s) margem(ns) postura
revoluta(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor:
pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s)
textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento iguais em compr..

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não 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 do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.B. Cavalcanti, 1529, SP, 314603,  (SP020734), Goiás
W.R. Anderson, 9831, RB, 211452,  (RB00540757), Mato Grosso, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Peixotoa magnifica C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Peixotoa magnifica C.E.Anderson

Figura 3: Peixotoa magnifica C.E.Anderson

Figura 4: Peixotoa magnifica C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Peixotoa magnifica C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa megalantha C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 8 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s)
comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma orbicular(es); lâmina(s) face(s) adaxial bulada(s); lâmina(s) face(s)
abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabrescente(s)/tomentosa(s); lâmina(s) margem(ns)
postura plana(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s) número flor(es) 4 flor(es).
Flor: pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s)
glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

Forma de Vida
Arbusto

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

W.R. Anderson, 36870, NY, 67698,  (NY00067698), NY, 67699,  (NY00067699), Bahia, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa octoflora C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 8 mm compr./9 mm compr./10 mm compr.; estípula(s) indumento
pubescente(s); pecíolo(s) comprimento mm 13 à 15 mm compr.; lâmina(s) forma orbicular(es); lâmina(s) face(s) adaxial
bulada(s); lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento tomentosa(s); lâmina(s)
margem(ns) postura revoluta(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em tirso(s); umbela(s) número
flor(es) 8 flor(es). Flor: pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr./até 13 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre
aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento iguais em compr..

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 (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 16681a, NY, 67700,  (NY00067700), Mato Grosso, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa paludosa Turcz.
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 9 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s)
comprimento mm 10 à 11 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) face(s) adaxial não bulada(s); lâmina(s) face(s)
abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento tomentosa(s)/velutina(s); lâmina(s) margem(ns) postura
revoluta(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em tirso(s); umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor:
pedicelo(s) compr. mm até 20 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s)
textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Lombardi, 737, SP, 301274,  (SP020429), Minas Gerais
A.F.M. Glaziou, 13598, K,  (K000427282)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa parviflora A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Peixotoa discolor Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho até 18 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s)
comprimento mm 10 à 11 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) face(s) adaxial bulada(s); lâmina(s) face(s)
abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabrescente(s)/tomentosa(s)/velutina(s); lâmina(s)
margem(ns) postura revoluta(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número flor(es) 4 flor(es).
Flor: pedicelo(s) compr. mm até 10 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s)
glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

M.C.H. Mamede, 624, SP, 345703,  (SP020460), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Peixotoa parviflora A.Juss.

Figura 2: Peixotoa parviflora A.Juss.

Figura 3: Peixotoa parviflora A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Peixotoa parviflora A.Juss.

Figura 5: Peixotoa parviflora A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa psilophylla C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 5 mm compr./6 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s);
pecíolo(s) comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) face(s) adaxial bulada(s); lâmina(s)
face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabrescente(s); lâmina(s) margem(ns) postura
revoluta(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor:
pedicelo(s) compr. mm até 17 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s)
textura dentada(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

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 (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 16860, RB, 211454,  (RB00540758), Typus
E.L. Jacques, 773, SP, 329219,  (SP020480), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa reticulata Griseb.
Tem como sinônimo
heterotípico Peixotoa grandiflora M.B.Ferreira
heterotípico Peixotoa macrophylla Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 10 mm compr./até 18 mm compr.; estípula(s) indumento
pubescente(s); pecíolo(s) comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma larga elíptica(s); lâmina(s) face(s) adaxial não
bulada(s); lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento glabrescente(s)/tomentosa(s);
lâmina(s) margem(ns) postura plana(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em tirso(s); umbela(s)
número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s) compr. mm até 10 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre fechada(s);
androceu estaminódio(s) glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento iguais em compr..

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
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, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.D. Caliente, 297, SP, 272660,  (SP020639), Mato Grosso do Sul
I.M. Válio, 279, SP, 111076,  (SP020673), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Peixotoa reticulata Griseb.

Figura 2: Peixotoa reticulata Griseb.

Figura 3: Peixotoa reticulata Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Peixotoa reticulata Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa sericea C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 10 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s)
comprimento mm 10 à 11 mm compr.; lâmina(s) forma obovada(s); lâmina(s) face(s) adaxial não bulada(s); lâmina(s) face(s)
abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento serícea(s); lâmina(s) margem(ns) postura plana(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em tirso(s); umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s)
compr. mm até 13 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s) textura
lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento iguais em compr..

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. Amorim, 4557, SP, 386643,  (SP019996), Bahia
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa spinensis C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 9 mm compr./10 mm compr.; estípula(s) indumento pubescente(s);
pecíolo(s) comprimento mm 6 à 9 mm compr.; lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) face(s) adaxial bulada(s); lâmina(s)
face(s) abaxial glândula(s) estipitada(s); lâmina(s) face(s) abaxial indumento velutina(s); lâmina(s) margem(ns) postura
revoluta(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em dicásio; umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor:
pedicelo(s) compr. mm até 10 mm compr.; androceu teca(s) abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s)
textura dentada(s); gineceu estilete(s) comprimento desigual(ais) em compr..

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Ganev, 3519, SP, 330463,  (SP020728), Bahia
W.R. Anderson, 8730, MBM, 77143,  (MBM0077143), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Peixotoa spinensis C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 2: Peixotoa spinensis C.E.Anderson

Figura 3: Peixotoa spinensis C.E.Anderson

Figura 4: Peixotoa spinensis C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Peixotoa spinensis C.E.Anderson

Figura 6: Peixotoa spinensis C.E.Anderson

Figura 7: Peixotoa spinensis C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Peixotoa tomentosa A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) da inflorescência(s) presença e tamanho 6 mm compr./7 mm compr./8 mm compr./9 mm compr./10 mm
compr.; estípula(s) indumento pubescente(s); pecíolo(s) comprimento mm 3 à 5 mm compr.; lâmina(s) forma elíptica(s);
lâmina(s) face(s) adaxial não bulada(s); lâmina(s) face(s) abaxial glândula(s) séssil(eis); lâmina(s) face(s) abaxial indumento
tomentosa(s); lâmina(s) margem(ns) postura plana(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) agrupada(s) em tirso(s);
umbela(s) número flor(es) 4 flor(es). Flor: pedicelo(s) compr. mm até 10 mm compr./até 20 mm compr.; androceu teca(s)
abertura sempre aberta(s); androceu estaminódio(s) glândula(s) textura lisa(s); gineceu estilete(s) comprimento iguais em
compr..

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Henrique, M.C., CFSC5795, SP, 184772,  (SP020746), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Peixotoa tomentosa A.Juss.

Figura 2: Peixotoa tomentosa A.Juss.

Figura 3: Peixotoa tomentosa A.Juss.

Figura 4: Peixotoa tomentosa A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Peixotoa tomentosa A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pterandra A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pterandra, Pterandra andersonii, Pterandra arborea, Pterandra egleri,
Pterandra evansii, Pterandra hatschbachii, Pterandra hirsuta, Pterandra pyroidea, Pterandra viridiflora.

COMO CITAR

Francener, A. 2020. Pterandra in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB19481.

DESCRIÇÃO

Árvores, arbustos ou subarbustos; estípulas pequenas (até 8 mm compr.), epipeciolares, em pares, conadas na base ou
completamente conadas; lâmina foliar congestas no ápice dos ramos, eglandulares, com tricomas malpiguiáceos ou simples.
Inflorescência lateral, fascículos sésseis a subsésseis de 2-6 flores; pedicelo séssil, eglandular, com as brácteas e bractéolas
agrupadas na base do pedicelo. Sépalas todas eglandulares ou biglandulares. Corola com o limbo da pétala posterior levemente
mais larga que as quatro pétalas laterais, bem como a unha mais espessa; pétalas brancas a cremes, se tornando amareladas com
o tempo, verde-amareladas, verde-claras ou róseas; face abaxial do limbo e unha esparsamente a densamente seríceo. Estames
10; filetes distintos, sendo os próximos a pétala posterior maiores que aqueles próximos a sépala posterior, glabros ou com a face
adaxial com tufos de tricomas; anteras semelhantes, glabras, os lóculos externos com alas laterais, o conectivo ultrapassando os
lóculos no ápice. Ovário tricarpelar, estiletes 3, delgados e subulados, com estigma apical diminuto. Fruto tricoca. (Anderson et al.
2006)

COMENTÁRIO

Pterandra possui 15 espécies, sendo apenas duas da América Central (Panamá) e todas as outras sul-americanas, principalmente
Colômbia, Venezuela e Brasil. Elas crescem em Florestas úmidas ou mésicas, mas algumas vivem em campos ou cerrados
(Anderson et al. 2006)
Etimologia: o nome Pterandra tem origem das palavras gregas pterys = asa e andros = homem, referindo-se as suas alas laterais
presentes nos lóculos das anteras.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

1. Pétalas róseas; pecíolo 0,1-0,5 cm compr.; subarbusto até 2 m alt.
2. Lâmina foliar com face abaxial tomentosa ou esparsamente tomentosa, raramente glabra; estípulas 3,5-8,0 mm compr.; pétalas
esparsamente a densamente serícea na unha e no centro do limbo................................P. pyroidea
2. Lâmina foliar com face abaxial glabra ou com tricomas esparsos, especialmente na nervura principal; estípula 2,0-2,5 mm
compr.; pétalas com face abaxial glabra ou esparsamente serícea na unha e centro do limbo.......P. hatscbachii
1. Pétalas verde-claras ou brancas a cremes, se tornando amarelas com o tempo; pecíolo 0,5-3,5 cm compr.; arbustos ou árvores
até 30 m alt.
3. Lâmina foliar com face abaxial hirsuta, principalmente com tricomas simples eretos e poucos tricomas
malpiguiáceos.........................P. hirsuta
3. Lâmina foliar com face abaxial sericea ou tomentosa, com tricomas malpiguiáceos ou glabrescente a glabra
4. Estípulas com face abaxial glabra.........................P. arborea
4. Estípulas com face abaxial densamente serícea, algumas vezes esparsamente serícea com o tempo
5.  Lâmina foliar com face abaxial tomentosa com tricomas subsésseis a pedunculados, com o indumento irregularmente decíduo
nas folhas mais velhas; nervuras proeminentes na face abaxial.......P. egleri
5. Lâmina foliar com face abaxial esparsamente a densamente serícea com tricomas sésseis; nervura primária proeminente,
algumas vezes as secundárias e terciárias
6. Pétalas cremes a brancas.
7. Lâmina foliar lanceolada a estreitamente elíptica, base aguda ou arredondada ápice agudo a acuminado; pecíolo das maiores
folhas maiores que 1 cm compr.; face abaxial da lâmina foliar composta principalmente por tricomas malpiguiáceos, mas
frequentemente com tufos de tricomas simples entre a nervura primária e as secundárias............................P. evansii
7. Lâmina foliar obovada a amplamente elíptica, base cuneada; ápice arredondado a agudo; pecíolo das maiores folhas até 1 cm
compr.; face abaxial da lâmina foliar composta apenas por tricomas malpiguiáceos.......................P. andersonii
6. Pétalas verdes............................P. viridiflora

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C.E. 1997. Revison of Pterandra (Malpighiaceae), Contr. Univ. Michigan Herb. 21:1-27
Anderson, C.E. 2005. Pterandra viridiflora (Malpighiaceae), a new species from Brazil, Contr. Univ. Michigan Herb., 24:21-23.
Anderson, W.R. 1993. Notes on Neotropical Malpighiaceae-IV, Contr. Univ. Michigan Herb. 19:386-389.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pterandra andersonii C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) serícea(s)/hirsuta(s); tricoma(s) malpiguiáceo(s). Inflorescência: fascículo(s) 4/5/6. Flor: corola branca/
creme. Fruto: indumento hirsuto(s)/tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto até 3,0 m alt. Pecíolo 3,0-10,0 cm compr., densamente seríceo; estípulas (2,5-) 3,0-3,5 mm compr., face adaxial
hirsuta, face abaxial serícea; lâmina foliar 6,2-12,5 x 3,5-7,0 cm, obovadas a amplamente elíptica, base cuneada, ápice agudo
a obtuso; face adaxial glabra, face abaxial serícea a esparsamente serícea, com tricomas malpiguiáceos. Inflorescência séssil
a subséssil, fascículo de 4- 6 flores; pedicelo 1,2-1,7 cm compr.; brácteas 1,3-2,5 mm compr, bractéolas 1,0-1,5 mm compr.
Sépalas ca. 2,3 mm compr., estreitamente triangulares. Pétalas cremes a brancas, se tornando amarelas com o tempo, face abaxial
esparsamente serícea na unha e centro do limbo ou glabra na unha; pétala posterior: unha 1,5-1,6 compr., limbo ca. 4,5 x 3,5-4,0
3,0 mm; pétalas laterais: unha 1,2-1,5 mm limbo 3,5-4,0 x ca. 3,0 mm. Estames com os filetes com face adaxial com um tufo de
tricomas, 2,0-3,0 mm compr.; anteras ca. 1,2 mm compr., com alas laterais 0,2 mm larg. Estilete ca. 4,3 mm compr. Fruto tricoca
ca. 3,0-3,5 x 3,0-3,5 mm, hirsuto a tomentoso.

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
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

Lisbôa, M.A., 2507, RB, 11683,  (RB00540762), Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C.E. 1997. Revison of Pterandra (Malpighiaceae), Contr. Univ. Michigan Herb. 21:1-27
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pterandra arborea Ducke
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) glabra(s)/hirsuta(s); tricoma(s) malpiguiáceo(s). Inflorescência: fascículo(s) 4/5/6. Flor: corola branca.
Fruto: indumento hirsuto(s)/tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Árvore até 30,0 m alt. Pecíolo 0,8-2,0 cm compr., densamente serícea; estípulas 2,5 – 3,5 mm compr., face adaxial hirsuta,
face abaxial glabra; lâmina foliar 7,5-18,5 x 3,5-8,5 cm, elíptica a obovadas, base cuneada, ápice agudo a obtuso; face
adaxial glabrescente a glabra, face abaxial esparsamente serícea e densamente serícea nas nervuras principais, com tricomas
malpiguiáceos. Inflorescência séssil ou em uma projeção até 1,4 mm compr., fascículo de 4-6 flores; pedicelo 0,8-2,2 cm compr.;
brácteas 1,0-1,6 mm compr, bractéolas 1.2-1,3 mm compr. Sépalas 1,8-3,2 mm compr., estreitamente triangulares. Pétalas
branca, se tornado amarelo-claras com o tempo, face abaxial densamente serícea na unha e centro do limbo ou apenas na nervura
principal; pétala posterior: unha (0,8-) 1,0-1,5 compr., limbo (3,5-) 4,2-4,3 x (2,5-) 2,8-3,0 mm; pétalas laterais: unha 0,7-1,3 mm
limbo (2,8-) 3,5-4,2 x (2,2-) 2,5-2,8 mm. Estames com os filetes de face adaxial com um tufo de tricomas, 1,2-3,5 mm compr.;
anteras 0,6-0,9 mm compr., com alas laterais 0,2 mm larg. Estilete (2,5-) 3,5 mm compr. Fruto tricoca ca. 3,0-3,7 x 3,2-3,8 mm,
hirsuto a tomentoso a esparsamente hirsuto a tomentoso.

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Martins, L.H.P.; Brito, J.M.; Silva, C.F., 21, SP, 329197,  (SP020875), Amazonas
A. Ducke, 23649, K,  (K000426928), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C.E. 1997. Revison of Pterandra (Malpighiaceae), Contr. Univ. Michigan Herb. 21:1-27
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pterandra egleri W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) serícea(s)/hirsuta(s); tricoma(s) malpiguiáceo(s). Inflorescência: fascículo(s) 4/5/6. Flor: corola branca.
Fruto: indumento hirsuto(s)/tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou arvoreta até 5 m alt. Pecíolo 0,5-1,1 cm compr., densamente serícea; estípulas (2,5-) 3,0 -4,5 mm compr., face adaxial
hirsuta, face abaxial densamente serícea; lâmina foliar 4,5-9,4 x 2,0-4,4 cm, elípticas a estreitamente elípticas, base arredondado,
ápice agudo; face adaxial glabra, face abaxial tomentosa, se tornando glabra com o tempo irregularmente decídua, com tricomas
malpiguiáceos subsésseis a pedunculados. Inflorescência séssil, fascículo de 4-6 flores; pedicelo 1,1-1,7 cm compr.; brácteas
1,5-1,8 mm compr., bractéolas 1,2-2,0 mm compr. Sépalas 1,7-3,2 mm compr., triangulares a estreitamente triangulares. Pétalas
brancas, se tornando amarelas com o tempo, face abaxial densamente serícea na unha e na porção proximal do limbo; pétala
posterior: unha 0,8-1,2 compr., limbo 4,0-5,2 x 3,5-5,0 mm; pétalas laterais: unha 0,7-1,0 mm limbo 3,3-5,0 x 3,5-4,5 mm.
Estames com os filetes de face adaxial com um tufo de tricomas, 1,7-3,0 mm compr.; anteras 0,3 mm compr., com alas laterais 0,3
mm larg. Estilete 3,5-4,5 mm compr. Fruto tricoca ca. 2,6-3,0 x 2,6-3,0 mm, hirsuto a tomentoso.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 10895, SP, 377140,  (SP000255), Pará, Typus
W.A. Egler, 1033, NY, 214375,  (NY00214375), Pará, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C.E. 1997. Revison of Pterandra (Malpighiaceae), Contr. Univ. Michigan Herb. 21:1-27
Anderson, W.R. 1993. Notes on Neotropical Malpighiaceae-IV, Contr. Univ. Michigan Herb. 19:386-387.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pterandra evansii Cuatrec.
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) serícea(s)/hirsuta(s); tricoma(s) simples/malpiguiáceo(s). Inflorescência: fascículo(s) 4/5. Flor: corola
branca/creme. Fruto: indumento hirsuto(s)/tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou arvoreta até 4 m alt. Pecíolo 0,5-1,4 cm compr., densamente seríceo; estípulas 2,8-4,0 mm compr., face adaxial
hirsuta, face abaxial serícea; lâmina foliar 5,6-15,0 x 2,0-5,7 cm, lanceolada a estreitamente elíptica, base aguda ou arredondada,
ápice agudo a acuminado; face adaxial glabra, as vezes com tricomas adpressos na nervura principal, face abaxial serícea, com
tricomas malpiguiáceos sésseis, mas frequentemente com tufos de tricomas simples entre a nervura primária e as secundárias.
Inflorescência séssil, fascículo de 4-5 flores; pedicelo 1,2-1,8 cm compr.; brácteas 2,0-3,0 mm compr., bractéolas 1,5-2,5 mm
compr. Sépalas 2,0-2,4 mm compr., estreitamente triangulares. Pétalas brancas a cremes, face abaxial serícea na unha e centro do
limbo; pétala posterior: unha 1,5-1,8 compr., limbo 5,0-5,5 x 4,0-4,5 mm; pétalas laterais: unha (0,8-) 1,0-1,2 mm limbo 4,0-5,0
 x 3,0-3,5 mm. Estames com os filetes de face adaxial com um tufo de tricomas, 1,5-3,0 mm compr.; anteras 1,1-1,3 mm compr.,
com alas laterais 0,2 mm larg. Estilete 3,2-3,5 mm compr. Fruto tricoca ca. 2,8 x 2,8 mm, hirsuto a tomentoso.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

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 (Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 5554, INPA, 22314,  (INPA0022314), Rondônia

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C.E. 1997. Revison of Pterandra (Malpighiaceae), Contr. Univ. Michigan Herb. 21:1-27.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pterandra hatschbachii W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) serícea(s)/hirsuta(s); tricoma(s) malpiguiáceo(s). Inflorescência: fascículo(s) 6. Flor: corola rósea. Fruto:
indumento hirsuto(s)/tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto até 0,5 m alt. Pecíolo 1,0-2,5 mm compr., densamente serícea; estípulas 2,0 – 2,5 mm compr., face adaxial hirsuta,
face abaxial serícea; lâmina foliar 4,2-12,5 x 1,5-4,4 cm, obovadas ou oblanceolada a elíptica, base cuneada ou arredondada a
truncada, ápice agudo a obtuso; face adaxial glabra, face abaxial glabra ou esparsamente serícea nas nervuras, com tricomas
malpiguiáceos. Inflorescência séssil a subséssil, fascículo de ca. 6 flores; pedicelo 0,9-2,5 cm compr.; brácteas 1,0-1,7 mm compr,
bractéolas 0,7-1,2 mm compr.. Sépalas 2,3-2,5 mm compr., triangulares. Pétalas róseas, face abaxial glabra a esparsamente serícea
na unha e centro do limbo; pétala posterior: unha 1,2-1,5 compr., limbo 6,5-7,5 x 6,5-7,5 mm; pétalas laterais: unha (0,8-) 1,0-1,3
mm limbo 6,0-7,0 (-7,5) x (4,5-) 5,0-5,5 mm. Estames com os filetes com face adaxial com um tufo de tricomas, 2,0-3,3 mm
compr.; anteras 1,4-2,0 mm compr., com alas laterais 0,2-0,3 mm larg. Estilete 4,5-5,2 mm compr. Fruto tricoca ca. 3,5 x 3,5 mm,
hirsuto a tomentoso.

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

Francener, A., 1162, SP, 446688, Mato Grosso
G. Hatschbach, 35085, SP, 338400,  (SP000256), BHCB, 48232,  (BHCB000205), Mato Grosso, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Pterandra hatschbachii W.R.Anderson

Figura 2: Pterandra hatschbachii W.R.Anderson

Figura 3: Pterandra hatschbachii W.R.Anderson

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C.E. 1997. Revison of Pterandra (Malpighiaceae), Contr. Univ. Michigan Herb. 21:1-27
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Anderson, W.R. 1993. Notes on Neotropical Malpighiceae-IV, Contr. Univ. Michigan Herb. 19:388-389.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pterandra hirsuta C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) serícea(s)/hirsuta(s); tricoma(s) simples/malpiguiáceo(s). Inflorescência: fascículo(s) 4/5/6. Flor: corola
branca/creme. Fruto: indumento desconhecido(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto ou árvores até 12 m alt. Pecíolo 0,5-1,2 cm compr., densamente seríceo; estípulas 4,0-7,0 mm compr., face adaxial
hirsuta, face abaxial serícea; lâmina foliar 5,0-12,5 x 2,5-6,0 cm, elíptica, base cuneada ou arredondada, ápice agudo a obtuso;
face adaxial glabra ou com alguns tricomas na nervura principal, face abaxial hirsuta com tricomas simples eretos e poucos
tricomas malpiguiáceos, sésseis a subsésseis. Inflorescência séssil, fascículo de 4-6 flores; pedicelo (0,8-) 1,2-2,3 cm compr.;
brácteas 2,0-4,0 mm compr., bractéolas 1,4-3,0 mm compr. Sépalas 2,3-3,3 mm compr., triangulares. Pétalas brancas a cremes,
face abaxial densamente serícea na unha e grande parte do limbo; pétala posterior: unha 1,2-1,5 compr., limbo 5,0-5,5 x 4,0-5,0
mm; pétalas laterais: unha 1,2-1,4 mm limbo 4,2-5,0 x 3,0-4,0 mm. Estames com os filetes de face adaxial com um tufo de
tricomas, 1,8-3,4 mm compr.; anteras 1,0-1,3 mm compr., com alas laterais 0,2-0,3 (-0,4) mm larg. Estilete 3,0-4,3 mm compr.
Fruto tricoca não visto.

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, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 12298, INPA, 95746,  (INPA0095746), Rondônia

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C.E. 1997. Revison of Pterandra (Malpighiaceae), Contr. Univ. Michigan Herb. 21:1-27.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pterandra pyroidea A.Juss.
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) serícea(s); tricoma(s) malpiguiáceo(s). Inflorescência: fascículo(s) 4/5/6. Flor: corola rósea. Fruto:
indumento hirsuto(s)/tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subarbusto até 2,0 m alt. Pecíolo 2,5-5,0 mm compr., densamente serícea; estípulas 3,5 – 8,0 mm compr., face adaxial hirsuta,
face abaxial serícea; lâmina foliar 6,5-16,0 x 3,3-9,0 cm, elíptica a obovada, base arredondada a truncada, ápice agudo ou
acuminada; ambas as faces tomentosas, esparsamente tomentosas a glabras, com tricomas malpiguiáceos Inflorescência séssil a
subséssil, fascículo de 4-6 flores; pedicelo 0,7-2,5 cm compr.; brácteas 1,8-3,0 (-4,0) mm compr., bractéolas 1,4-2,5 mm compr.
Sépalas 2,7-4,2 mm compr., triangulares. Pétalas róseas, face abaxial esparsamente a densamente serícea na unha e centro do
limbo; pétala posterior: unha 1,0-1,5 compr., limbo 6,5-8,5 x ,5-7,5 mm; pétalas laterais: unha 0,8-1,5 mm limbo 6,0-7,0 (-8,0) x
4,5-6,0 (-7,5) mm. Estames com os filetes glabros, 1,8-3,2 mm compr.; anteras 1,8-2,3 mm compr., com alas laterais 0,3-0,5 mm
larg. Estilete 3,8-5,4 mm compr. Fruto tricoca 4,0-4,5 x 4,0-4,5 mm, hirsuto a tomentoso.

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
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kawasaki, M.L.; Henrique, M.C., CFSC7669, SP, 185212,  (SP020888), Minas Gerais
Melo, E.; França, F., 344, SP, 248300,  (SP020880), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Pterandra pyroidea A.Juss.

Figura 2: Pterandra pyroidea A.Juss.

Figura 3: Pterandra pyroidea A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C.E. 1997. Revison of Pterandra (Malpighiaceae), Contr. Univ. Michigan Herb. 21:1-27
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Pterandra viridiflora C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: estípula(s) serícea(s)/hirsuta(s); tricoma(s) malpiguiáceo(s). Inflorescência: fascículo(s) 2/3/4. Flor: corola verde.
Fruto: indumento hirsuto(s)/tomentoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto. Pecíolo 0,5-1,0 cm  compr., densamente serícea; estípulas (2,5-) 3,0-4,0 mm compr., face adaxial hirsuta, face
abaxial serícea; lâmina foliar 6,0-8,5 x 2,1-4,1 cm, obovadas a elíptica, base cuneada, ápice obtuso-mucronado; face adaxial
tomentulosa quando jovem, glabrescente a glabra quando mais velhas, face abaxial serícea a esparsamente serícea, com tricomas
malpiguiáceos sésseis a subsésseis. Inflorescência séssil, fascículo de 2-4 flores; pedicelo 2,1-2,7 cm compr.; brácteas 2,0-2,2 mm
compr., bractéolas 1,0-1,2 mm compr. Sépalas  ca. 2,5 mm compr., triangulares. Pétalas verde-claras, face abaxial densamente
pubescente na unha e centro do limbo; pétala posterior: unha ca. 2,0 mm compr., limbo ca. 5,5 x 4,0 mm; pétalas laterais: unha
1,5-1,7 mm limbo 5,0-5,5 x 3,0-3,3 mm. Estames com os filetes com face adaxial com um tufo de tricomas, 2,5-3,0 mm compr.;
anteras ca. 1,0 mm compr., com alas laterais 0,2 mm larg. Estilete ca. 4,5 mm compr. Fruto tricoca ca. 3,5 x 3,5 mm, hirsuto a
tomentoso

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
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Tameirão Neto, E., 3204, BHCB, 69650,  (BHCB000206), SP, 361242,  (SP000257), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C.E. 2005. Pterandra viridiflora (Malpighiaceae), a new species from Brazil, Contr. Univ. Michigan Herb., 24:21-23.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Ptilochaeta Turcz.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ptilochaeta, Ptilochaeta bahiensis, Ptilochaeta nudipes.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Ptilochaeta in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB19483.

DESCRIÇÃO

Arvoretas a arbustos; folhas decíduas quando em flor; flores monóicas; cálice eglanduloso, sépalas com ápice convoluto; pétalas
lárgo elípticas a obovadas; estames férteis 10; estiletes com ápice truncado, não expandido; mericarpos setosos.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Pantanal

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Rio Grande do Norte)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Ptilochaeta do Brasil (modificada de Niedenzu 1928)
1. Folhas jovens produzidas na pós-antese; corimbos, pedúnculos 1-4 mm compr., 6-10-floros; pétalas com limbo oval, base
cunada; antera ovadas.. P. bahiensis
1. Folhas maduras produzidas na pré-antese; umbelas solitárias, pedúnculos 1-2 mm compr., 4-floras; pétalas com limbo obovado,
base obtusa; anteras semicirculares a reniformes.. P. nudipes
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Ptilochaeta bahiensis Turcz.
Tem como sinônimo
heterotípico Ptilochaeta glabra Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) expandida(s) em relação aos desenvolvimento das flor(es) expandida(s) somente na(s) pós-antese.
Inflorescência: inflorescência(s) pedúnculo(s) compr. (mm) até 4 mm; inflorescência(s) tipo corimbo. Flor: antera(s) forma
ovada(s); pétala(s) limbo forma oval(ais).

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Rio Grande do Norte)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, L.V., s.n., SP, 361256,  (SP020964), Minas Gerais
Fagg, C.W.; Oliveira, N., 1318, SP, 375776,  (SP020973), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Ptilochaeta bahiensis Turcz.

Figura 2: Ptilochaeta bahiensis Turcz.

Figura 3: Ptilochaeta bahiensis Turcz.

Figura 4: Ptilochaeta bahiensis Turcz.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Ptilochaeta bahiensis Turcz.

Figura 6: Ptilochaeta bahiensis Turcz.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Ptilochaeta nudipes Griseb.
Tem como sinônimo
heterotípico Ptilochaeta densiflora Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: folha(s) expandida(s) em relação aos desenvolvimento das flor(es) expandida(s) na(s) pré-floração. Inflorescência:
inflorescência(s) pedúnculo(s) compr. (mm) até 2 mm; inflorescência(s) tipo umbela(s) solitária(s). Flor: antera(s) forma
circular(es) à reniforme(s); pétala(s) limbo forma obovada(s).

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Pantanal

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Claudio, s.n., RB, 234951,  (RB00214240), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Ptilochaeta nudipes Griseb.
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Figura 2: Ptilochaeta nudipes Griseb.

Figura 3: Ptilochaeta nudipes Griseb.
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Spachea A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Spachea, Spachea elegans, Spachea tricarpa.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Spachea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB84836.

Tem como sinônimo
heterotípico Andersoniella C.C.Davis & Amorim
heterotípico Andersoniodoxa C.C.Davis & Amorim
heterotípico Meckelia (A.Juss.) Griseb.

DESCRIÇÃO

Árvores; folhas elípticas a obovadas; inflorescências pêndulas,  bractéolas glandulosas, geralmente estipitadas; cálice glanduloso,
sépalas com ápice ereto; pétalas róseas; estames férteis 10; estiletes com ápice não expandido; mericarpos sem alas.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

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, Roraima)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Spachea do Brasil
1. Folhas elípticas; cincinos dos tirsos 2-3-floros; pedicelos róseos.. S. tricarpa
1. Folhas obovadas; cincinos dos tirsos 1-floro; pedicelos verdes.. S. elegans

1028

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

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB84836
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB84836


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Spachea elegans (G.Mey.) A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Spachea elegans, .

Tem como sinônimo
heterotípico Spachea elegans  var.  obovata Nied.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma obovada(s). Inflorescência: cincino(s) número de flor(es) 1 flor(es); inflorescência(s) postura
pêndula(s). Flor: flor(es) funcional(ais) dioica(s); pedicelo(s) cor verde.

Forma de Vida
Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kuhlmann, s.n., RB, 20452,  (RB00214249)

BIBLIOGRAFIA

Deless. Ic. Sel. 3: 19.
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Spachea tricarpa A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Meckelia multiflora Mart. ex. Griseb.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) forma elíptica(s). Inflorescência: cincino(s) número de flor(es) 2 à 3 flor(es); inflorescência(s) postura
pêndula(s). Flor: flor(es) funcional(ais) dioica(s); pedicelo(s) cor rosa.

Forma de Vida
Arbusto, Árvore

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 1065, RB, 50832,  (RB00214229)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Spachea tricarpa A.Juss.
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Figura 2: Spachea tricarpa A.Juss.

Figura 3: Spachea tricarpa A.Juss.

Figura 4: Spachea tricarpa A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Arch. Mus. Par. 3: (1843) 329. 3. (1843) 329.
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Stigmaphyllon A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Stigmaphyllon, Stigmaphyllon acuminatum, Stigmaphyllon adenodon,
Stigmaphyllon affine, Stigmaphyllon alternifolium, Stigmaphyllon angustilobum, Stigmaphyllon arenicola, Stigmaphyllon
auriculatum, Stigmaphyllon bannisterioides, Stigmaphyllon blanchetii, Stigmaphyllon bonariense, Stigmaphyllon bradei,
Stigmaphyllon caatingicola, Stigmaphyllon calcaratum, Stigmaphyllon carautae, Stigmaphyllon cardiophyllum, Stigmaphyllon
cavernulosum, Stigmaphyllon ciliatum, Stigmaphyllon convolvulifolium, Stigmaphyllon crenatum, Stigmaphyllon florosum,
Stigmaphyllon gayanum, Stigmaphyllon glabrum, Stigmaphyllon harleyi, Stigmaphyllon hatschbachii, Stigmaphyllon hispidum,
Stigmaphyllon jatrophifolium, Stigmaphyllon jobertii, Stigmaphyllon lacunosum, Stigmaphyllon lalandianum, Stigmaphyllon
lanceolatum, Stigmaphyllon macedoanum, Stigmaphyllon macropodum, Stigmaphyllon matogrossense, Stigmaphyllon
maynense, Stigmaphyllon mikanifolium, Stigmaphyllon occidentale, Stigmaphyllon palmatum, Stigmaphyllon paraense,
Stigmaphyllon paralias, Stigmaphyllon puberulum, Stigmaphyllon puberum, Stigmaphyllon rotundifolium, Stigmaphyllon
salzmannii, Stigmaphyllon saxicola, Stigmaphyllon sinuatum, Stigmaphyllon strigosum, Stigmaphyllon stylopogon, Stigmaphyllon
tomentosum, Stigmaphyllon urenifolium, Stigmaphyllon vitifolium.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Stigmaphyllon in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8939.

Tem como sinônimo
heterotípico Brachypterys A.Juss.
heterotípico Ryssopterys Blume ex A.Juss.

DESCRIÇÃO

Trepadeiras lenhosas, raramente herbáceas, a arbustos escandentes ou eretos. Lenho com medula degenerativa, elementos de vaso
conspícuos
a olho nu. Tricomas unicelulares em forma de “T” ou “Y” ou filiformes. Estípulas interpeciolares diminutas, persistentes ou
decíduas. Folhas opostas, raramente alternas ou subopostas, reduzidas nas inflorescências; pecíolo com 1 par de glândulas opostas
a subopostas, apicais ou subapicais, discoides ou cupuliformes; lâmina inteira ou lobada, frequentemente discolor, 1-vários pares
de glândulas marginais, sésseis ou estipitadas. Umbelas, 4-30 floras, solitárias ou reunidas em dicásios simples ou compostos,
raramente reunidas em sinflorescências tirsiformes, com florescências em dicásios de umbelas. Sépalas laterais biglandulosas,
sépala anterior geralmente eglandulosa. Elaióforos geralmente verdes
na pré-antese, tornando-se amarelos, alaranjados ou avermelhados na pós-antese. Pétalas amarelas, ocasionalmente com
máculas ou estrias avermelhadas nas pétalas posteriores, glabras em ambas as faces, margem fimbriada, denticulada ou erosa.
Estames férteis 10; filetes conados na base, heteromórficos, glabros; anteras heteromórficas; conectivos frequentemente
glandulosos, glândulas expandidas ou diminutas; tecas 0-2, homo ou heteromórficas em tamanho, às vezes reduzidas ou ausentes,
glabras ou pubescentes. Ovário tomentoso a seríceo; estiletes heteromórficos,  curvados ou lirados, paralelos ou divergentes, ápice
com uma projeção lateral (ápice foliáceo); estigma lateral, voltado para o centro da flor ou para a pétala posterior. Esquizocarpos
separando-se em 3 mericarpos na maturidade a partir de um tórus piramidal; mericarpos com ala dorsal desenvolvida
ou reduzida (samarídeos esquizocárpicos), espessada na margem superior, seríceos, tomentosos a glabros; núcleo seminífero liso
ou com 1-4 pares de álulas laterais reduzidas, seríceo, tomentoso a glabro.

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

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
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Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Campo de Várzea, Campo Rupestre, Carrasco, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta
de Igapó, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta
Pluvial), Manguezal, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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
Centro-Oeste (Distrito Federal)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Stigmaphyllon do Brasil (modificada de Anderson 1997)
1. Floresta Amazônica e Pantanal.. 2
1. Caatinga, Cerrado, Floresta Atlântica e Pampa.. 17
 
2. Lâminas foliares abaxialmente densamente alvo-serícea ou adpresso tomentulosa-serícea, epiderme foliar escondida pelo
indumento.. 3
2. Lâminas foliares abaxialmente glabras a pubescentes, epiderme foliar sempre visível pelo indumento..4
 
3. Estilete anterior mais longo que os posteriores, glabros; pétalas amarelas, com manchas vermelhas, margem erosa a
denticulada; mericarpos com 3-4 álulas laterais por lado do núcleo seminífero; Amazonas.. S. maynense
3. Estilete anterior mais curto que os posteriores, pubescentes; pétalas amarelas sem manchas vermelhas, margem com fimbrias
até 0.8 mm compr., limbo da pétala posterior frequentemente com fimbrias glandulosas e pediceladas na base; mericarpos
desconhecidos; Estado de Rondônia e Mato Grosso.. S. stylopogon
 
4. Lâminas foliares abaxialmente pubescentes com tricomas em forma de T a tomentosas.. 5
4. Lâminas abaxialmente glabras a seríceas, tricomas sésseis, adpressos.. 9
 
5. Estiletes sem ápice expandido; Estados do Acre e Rondônia.. S. florosum
5. Estiletes com ápice expandido desenvolvido.. 6
 
6. Margem das lâminas foliares com glândulas estipitadas e ápice discoide; pétalas erosas a denticuladas, dentes até 0.2 mm
compr.; anteras pubescentes; núcleo seminífero 12-19 mm diâm., com câmaras de ar; Amapá, Pará, Amazonas.. S. adenodon var.
adenodon
6. Margem das lâminas foliares eglandulosas ou com glândulas sésseis ou filiformes; pétalas com fimbrias até 0.5-1.8 mm compr.;
anteras glabras; núcleo seminífero 4-6.5 mm diâm., sem câmaras de ar.. 7
 
7. Pétalas amarelas com manchas avermelhadas; unguículo da pétala posterior barbado; lâminas foliares nunca lobadas; anteras
dos estames opostos as sépalas látero-posteriores com 2 tecas reduzidas; núcleo seminífero com 3-4 álulas por lado; Estado do
Acre.. S. strigosum
7. Pétalas amarelas sem manchas avermelhadas; unguículo da pétala posterior glabro; anteras dos estames opostos as sépalas
látero-posteriores sem tecas, somente com conectivo glanduloso; lâminas foliares lobadas a inteiras; núcleo seminífero com 1
álula por lado.. 8
 
8. Margem das lâminas foliares com glândulas filiformes ou sésseis; limbo da pétala posterior sem fimbrias grossas e glandulosas
na base; anteras dos estames opostos as sépalas látero-anteriores com o conectivo concrescido e com duas tecas; Pará e Amapá.. S.
palmatum
8. Margem das lâminas foliares eglandulosas; limbo da pétala posterior com 1-3 fimbrias grossas e glandulosas na base; anteras
dos estames opostos as sépalas látero-anteriores sem tecas, somente com conectivo glanduloso; Estado do Mato Grosso.. S.
matogrossense
 
9. Estiletes sem ápice estendido; pedicelos 15-30 mm compr.; anteras com tecas bem desenvolvidas, sub-iguais; Estados do
Amapá, Pará, Maranhão.. S. bannisterioides
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9. Estiletes com ápice estendido; pedicelos 2.5-10.5 mm compr. (exceto em S. paralias com 8-30 mm compr.); anteras dos estames
opostos as sépalas látero-anteriores com tecas reduzidas ou ausentes e conectivo glanduloso concrescido.. 10
 
10. Estilete anterior e seu estame opositor mais longos que os estiletes posteriores e seus estames opositores; Estados do Amapá,
Amazonas, Acre, Pará.. S. puberum
10. Estilete anterior e seu estame opositor mais curto ou sub-igual ao estilete posterior e seus estames opositores.. 11
 
11. Pecíolos 0.4-2.1 cm compr.; lâminas foliares lineares, estreito-elípticas a lanceoladas (raramente orbiculares em S. paralias);
flores 3-12 (-15) por umbela; mericarpos com ala dorsal reduzida a uma crista.. 12
11. Pecíolos 2.5-13 cm compr.; lâminas foliares triangulares, ovadas, cordadas, orbiculares, a reniformes; flores 15-30 por
umbelas (10-20 em S. paraense); mericarpos com ala dorsal desenvolvida, 2.7-5.5 cm compr. (reduzida em S. lacunosum com ala
dorsal triangular circundando o núcleo seminífero.. 13
 
12. Arbustos; pedúnculos até 2.8 mm compr., pedicelos 8-30 mm compr.; estípulas eglandulosas, fusionadas em uma estrutura
bífida; antera do estame oposto a pétala posterior sem tecas, com conectivo glanduloso, concrescido; núcleo seminífero rugoso a
reticulado; ambientes secos e arenosos dos Estados do Piauí, Maranhão e Pará (Tucuruí).. S. paralias
12. Lianas; pedúnculos até 10 mm compr., pedicelos 1.5-10.3 mm compr.; estípulas glandulosas, herbáceas, livres; antera do
estame oposto a pétala posterior com tecas desenvolvidas, conectivo não concrescido; núcleo seminífero bulboso a rugoso
compostos de tecido esponjoso; áreas alagadas e ao longo de corpos d'água nos Estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul.. S. calcaratum
 
13. Pétalas com limbo fimbriado; lâminas foliares abaxialmente densamente serícea; flores 10-20 por umbela; anteras dos estames
opostos as sépalas látero-posteriores com conectivo glanduloso, concrescido, 0-2-tecas reduzidas; Brasil (Estados do Piauí,
Maranhão, Pará e Mato Grosso).. S. paraense
13. Pétalas com limbo eroso-denticulado; lâminas foliares abaxialmente glabras a densamente seríceas; flores 15-40) por umbela;
anteras dos estames opostos as sépalas látero-posteriores com tecas desenvolvidas (1 teca reduzida em S. cardiophyllum).. 13
 
14. Anteras pubescentes; pétalas látero-anteriores com limbo 5-9 mm diâm., pétalas látero-posteriores com limbo 4-8.5 mm diâm..
15
14. Anthers glabrous; limb of anterior-lateral petals (8-) 11-15 mm in diameter, limb of posterior-lateral petals 8-13 mm in
diameter.. 16
 
15. Lâminas foliares seríceas a glabras, indumento distribuído em trechos; anteras dos estames opostos as sépalas látero-
posteriores com 1 teca reduzida, conectivo concrescido; núcleo seminífero 2.5-3.5 mm diâm., sem câmaras de ar; Estados do
Maranhão, Pará, Amazonas e Acre.. S. cardiophyllum
15. Lâminas foliares pubescentes com tricomas adpressos, indumento distribuído homogeneamente; anteras dos estames opostos
as sépalas látero-posteriores com tecas desenvolvidas, conectivo não concrescido?; núcleo seminífero 13-15 mm diâm., com
câmaras de ar; Acre ou Amazonas?.. S. lacunosum
 
16. Lâminas foliares abaxialmente glabras a olho nu, esparsamente serícea, tricomas ca. 0.1-0.2 mm compr., nunca se tocando;
ovadas, cordadas, a estreitamente ovadas ou cordadas, base cordada; Estados do Amapá e Pará.. S. convolvulifolium
16. Lâminas foliares abaxialmente esparsamente a densamente seríceas, tricomas 0.2-0.7 mm compr., se tocando ou sobrepondo;
triangulares, ovadas, cordadas, elípticas, amplamente orbicular, oblada, a reniforme, raramente 3-5-lobada, base aguda, truncada,
cordada a auriculada; Estados do Amapá, Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia.. S. sinuatum
 
17. Lâminas foliares com margem crenada ou denteada..18
17. Lâminas foliares com margem inteira.. 23
 
18. Lâminas crenadas, densamente seríceas abaxialmente; pecíolos até 1 mm compr., glândulas discoides; mericarpos com ala
dorsal reduzida; inselbergs do Espírito Santo e Minas Gerais.. S. crenatum
18. Lâminas denteadas, esparsamente seríceas a glabrescentes abaxialmente; pecíolos mais longos que 1 mm compr., glândulas
cupuliformes; mericarpos com ala dorsal desenvolvida; florestas estacionais semideciduais e ombrófilas densas do Sul, Sudeste e
Mato Grosso do Sul.. 19
 
19. Pecíolos com glândulas na porção mediana; florestas ombrófilas e restingas dos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.. S.
vitifolium
19. Pecíolos com glândulas apicais; florestas estacionais semideciduais e ombrófilas densas.. 20
 
20. Pecíolos com glândulas estipitadas.. 21
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20. Pecíolos com glândulas sésseis.. 22
 
21. Ramos com nós cristados; lâminas 3-lobadas a inteiras; florestas estacionais semideciduais nos Estados de Minas Gerais e
Mato Grosso do Sul.. S. macedoanum
21. Ramos com nós sem cristas; lâminas 5-lobadas; florestas estacionais semideciduais nos Estados do Espírito Santo e Rio de
Janeiro.. S. carautae
 
22. Lâminas 5-lobadas, pecíolos até 12 mm compr.; pedúnculos e pedicelos verdes; pétalas amarelas sem estrias vermelhas;
florestas estacionais semideciduais e ombrófilas densas nos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul.. S. jatrophifolium
22. Lâminas não lobadas, pecíolos até 22 mm compr.; pedúnculos e pedicelos avermelhados; pétalas amarelas com estrias
vermelhas; florestas estacionais semideciduais nos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.. S. mikanifolium
 
23. Arbustos; pecíolos até 0,6 cm compr.. 24
23. Trepadeiras; pecíolos mais longos que 0,6 cm compr.. 26
 
24. Ramos tomentosos; ovário seríceo-tomentoso; mericarpos até 3 mm diâm.; campos rupestres no Estado da Bahia.. S. harleyi
24. Ramos seríceos; ovário hirsuto; mericarpos 5-12 mm diâm; Caatinga, Cerrado e Floresta Atlântica.. 25
 
25. Folhas reduzidas associadas a inflorescência ausentes; pecíolo com glândulas discóides; pétala posterior eglandulosa;
unguículos das pétalas látero-anteriores acima de 4 mm compr.; estames opostos as pétalas látero-posteriores retos; estiletes
paralelos; mericarpos até 12 mm diâm; cerrados nos Estados da Bahia e Tocantins.. S. occidentale
25. Folhas reduzidas associadas a inflorescência presentes; pecíolo com glândulas cupuliformes; pétala posterior glandulosa;
unguículos das pétalas látero-anteriores até 3 mm compr.; estames opostos as pétalas látero-posteriores curvados; estiletes
divergentes; mericarpos até 7 mm diâm.; florestas ombrófilas densas, estacionais semideciduais, campos arenosos e restingas no
Sudeste (exceto São Paulo) e Nordeste do Brasil.. S. paralias
 
26. Folhas lobadas.. 27
26. Folhas inteiras.. 31
 
27. Folhas 3-lobadas.. 28
27. Folhas 5-lobadas.. 29
 
28. Lâmina foliar cartácea, ápice agudo; pecíolo até 10 mm compr.; elaióforos verdes na pré-antese e antese; botões florais
amarelados; pétalas amarelas; restingas nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.. S. arenicola
28. Lâmina foliar membranácea, ápice arredondado; pecíolos até 30 mm compr.; elaióforos brancos na pré-antese, amarelos a
avermelhados na pós-antese; botão floral avermelhado; pétalas avermelhadas; caatingas no Estado da Bahia.. S. caatingicola
 
29. Pecíolos com glândulas discoides; lâmina foliar com margem eglandulosa; estiletes com ápice expandido.. S. angustilobum
29. Pecíolos com glândulas cupuliformes; lâmina foliar com margem glandulosa; estiletes com ápice não expandido (uncinado)..
30
 
30. Lâminas foliares glabras, glândulas marginais estipitadas; pecíolos até 60 mm compr., com glândulas apicais; pétalas com
margem fimbriada; florestas estacionais semideciduais no Estado do Espírito Santo.. S. glabrum
30. Lâminas foliares tomentosas, glândulas marginais sésseis; pecíolos até 30 mm compr., com glândulas subapicais; pétalas com
margem denteada; cerrados nos Estados da Bahia, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.. S. urenifolium
 
31. Lâminas foliares velutinas (tricomas em forma de Y ou V); Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.. S. gayanum
31. Lâminas foliares seríceas (tricomas em forma de T, com estipe curto), tomentosas (tricomas em forma de T, com estipe longo)
a glabrescentes.. 32
 
32. Lâminas foliares seríceas a glabrescentes.. 33
32. Lâminas foliares tomentosas a glabrescentes.. 43
 
33. Folhas sagitadas.. 34
33. Folhas ovadas, elípticas a lanceoladas.. 36
 
34. Lâmina foliar com margem glandulosa, glândulas estipitadas; pecíolo com glândulas subapicais; floresta ombrófila densa no
Estado de São Paulo.. S. bradei
34. Lâmina foliar com margem ciliada, tricomas filiformes; pecíolo com glândulas apicais; caatingas e restingas.. 35
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35. Lâmina foliar com base auriculada, aurículos tocando-se ou sobrepondo-se; pétalas depresso-ovadas; estigmas dos estiletes
superiores voltados para a pétala posterior; mericarpos com ala dorsal reduzida; restingas.. S. ciliatum
35. Lâmina foliar com base hastada, lobos nunca se tocando; pétalas orbiculares; estigmas dos estiletes superiores voltados para o
centro da flor; mericarpos com ala dorsal desenvolvida; caatingas.. S. auriculatum
 
36. Estilete anterior com ápice uncinado.. 37
36. Estilete anterior com ápice expandido.. 38
 
37. Lâmina foliar com base obtusa a arredondada, ápice agudo; pétalas sem estrias vermelhas; estiletes superiores com ápice
uncinado; Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.. S. lalandianum
37. Lâmina foliar com base cordada, ápice acuminado; pétalas com estrias vermelhas; estiletes posteriores com ápice expandido;
Estados da Bahia e Espírito Santo.. S. rotundifolium
 
38. Lâminas foliares densamente seríceas a glabras, tricomas dourados, glândulas estipitadas próximas a margem abaxialmente;
florestas estacionais semideciduais nos Estados da Bahia e Espírito Santo.. S. lanceolatum
38. Lâminas foliares esparsamente seríceas a glabras, tricomas esbranquiçados, eglandulosas a glandulosas na margem.. 39
 
39. Pecíolos com glândulas apicais; mericarpos com 2 álulas laterais; florestas estacionais semideciduais no Estado de Goiás.. S.
paraense
39. Pecíolos com glândulas subapicais; mericarpos sem álulas laterais.. 40
 
40. Margem das lâminas foliares com glândulas sésseis ou eglandulosas; mericarpos sem álulas laterais.. 41
40. Margem das lâminas foliares com glândulas estipitadas; mericarpos com 2 álulas laterais.. 42
 
41. Folhas reduzidas associadas a inflorescência ciliada nas margens; pecíolos até 60 mm compr., com glândulas sésseis;
mericarpos com ala dorsal desenvolvida; florestas ombrófilas densas nos Estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Sergipe.. S. puberulum
41. Folhas reduzidas associadas a inflorescência sem cílios nas margens; pecíolos até 20 mm compr., com glândulas estipitadas;
mericarpos com ala dorsal reduzida; florestas estacionais semideciduais no Estado do Piauí.. S. jobertii
 
42. Lâminas foliares com margem revoluta; pecíolos até 33 mm compr.; pétalas com margem denteadas; mericarpos com ala
dorsal até 15 mm larg.. S. salzmannii
42. Lâminas foliares com margem plana; pecíolos até 80 mm compr.; pétalas com margem erosas; mericarpos com ala dorsal até 6
mm larg.. S. convolvulifolium
 
43. Lâminas foliares buladas.. 44
43. Lâminas foliares não buladas.. 46
 
44. Ramos e folhas hispido-tomentosos; florestas ombrófilas densas no Estado da Bahia.. S. hispidum
44. Ramos e folhas tomentosos a glabrescentes.. 45
 
45. Mericarpos com ala dorsal mais longa do que larga; florestas estacionais semideciduais nos Estados da Bahia, Espírito Santo e
Minas Gerais.. S. saxicola
45. Mericarpos com ala dorsal mais tão longa quanto larga; florestas ombrófilas densas nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e São Paulo.. S. bonariense
 
46. Anteras dos estames opostos as sépalas látero-posteriores sem tecas desenvolvidas; anteras glabras… 47
46. Anteras dos estames opostos as sépalas látero-posteriores com 2 tecas desenvolvidas; anteras pubescentes… 51
 
47. Mericarpos com câmaras de ar no núcleo seminífero.. 48
47. Mericarpos sem câmaras de ar no núcleo seminífero.. 49
 
48. Mericarpos com ala dorsal reduzida… S. affine
48. Mericarpos com ala dorsal desenvolvida; … S. cavernulosum
49. Lâminas foliares densamente tomentosas abaxialmente, epiderme nunca visível.. S. tomentosum
49. Lâminas foliares esparsamente tomentosas abaxialmente, epiderme sempre visível.. 50
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50. Lâmina foliar até 7 cm compr.; pétalas com margem fimbriada; pétala posterior sem estrias avermelhadas; ápice dos estiletes
uncinado.. S. acuminatum
50. Lâmina foliar até 19 cm compr.; pétalas com margem denteada; pétala posterior com estrias avermelhadas; ápice dos estiletes
expandido.. S. macropodum
 
51. Folhas dourado-tomentosas abaxialmente; florestas estacionais semideciduais nos Estados da Bahia e Minas Gerais… S.
hatschbachii
51. Folhas alvo-tomentosas abaxialmente.. 52
 
52. Folhas lanceoladas, alternas a sub-opostas próximas a inflorescência, mericarpos com 4 pares de álulas laterais; florestas
ombrófilas densas e estacionais semideciduais nos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.. S. alternifolium
52. Folhas ovadas a elípticas, opostas próximas a inflorescência, mericarpos com 1 par de álulas laterais; florestas ombrófilas
densas e estacionais semideciduais nos Estados do Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e
Sergipe.. S. blanchetii
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Stigmaphyllon acuminatum A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais);
lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente tomentoso(s); lâmina(s)
margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) ausente(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em
dicásio; umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) denticulada(s)
a(s) denteada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s)
lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) desenvolvida(s) e conectivo(s) não concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s);
estilete(s) anterior(es) tamanho igual aos posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e do mesmo tamanho;
estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais)
desenvolvimento 1 par.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras, cartáceas, ovadas, glabras na face
adaxial, esparsamente tomentosas na face abaxial. Dicásios de umbelas. Pétalas sem estrias ou máculas avermelhadas. Estames
10; filetes glabros; anteras glabras. Ovário tomentoso; estiletes desiguais, ápice foliáceo reduzido; superfície estigmática dos
estiletes posteriores voltada para a pétala posterior. Samarídeos esquizocárpicos 3; ala dorsal bem desenvolvida, estreitada na
base; núcleo seminífero com um par de alulas laterais reduzidas.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro em floresta estacional semidecidual e floresta
ombrófila densa.

Forma de Vida
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), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 1278, NY, 476293,  (NY00476293), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmaphyllon acuminatum A.Juss.

Figura 2: Stigmaphyllon acuminatum A.Juss.

Figura 3: Stigmaphyllon acuminatum A.Juss.
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Figura 4: Stigmaphyllon acuminatum A.Juss.

1041

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F102046723.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon adenodon A.Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Stigmaphyllon adenodon, .

Tem como sinônimo
homotípico Stigmaphyllon adenodon  A.Juss. var.  adenodon

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr./81 - 130 mm compr.; pecíolo(s)
glândula(s) tipo séssil(eis) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira;
lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s)
margem(ns) glândula(s) tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número
de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) erosa(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s)
teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) desenvolvida(s) e conectivo(s)
não concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s)
ápice(s) forma todo(s) reduzido(s); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
reduzida(s) a crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

COMENTÁRIO

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras, cartáceas, ovadas a cordadas, glabras
na face adaxial, esparsamente tomentosas na face abaxial, glândulas estipitadas marginais. Dicásios de umbelas. Pétalas erosas,
sem estrias ou máculas avermelhadas. Estames 10; filetes glabros; anteras pubescentes. Ovário tomentoso; estiletes desiguais,
ápice foliáceo do estilete anterior reduzido; superfície estigmática dos estiletes posteriores voltada para a pétala posterior.
Samarídeos esquizocárpicos 3; ala dorsal reduzida; núcleo seminífero com câmaras de ar, 1-3 pares de alulas laterais reduzidas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 9674, K,  (K000427134)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmaphyllon adenodon A.Juss.

Figura 2: Stigmaphyllon adenodon A.Juss.

Figura 3: Stigmaphyllon adenodon A.Juss.
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Stigmaphyllon affine A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s); pecíolo(s) glândula(s)
posição apical(ais); lâmina(s) divisão às vezes lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente
tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) estipitada(s). Inflorescência:
sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s)
margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento pubescente(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento
estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s)
indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s)
expandido(s) e do mesmo tamanho; estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
reduzida(s) a crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 3 pares.

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 (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hoehne, F.C., s.n., SP, 24697,  (SP020990), Rio de Janeiro

1045

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP020990


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon alternifolium A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 10.4 - 12 mm compr./12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm
compr./22.5 - 25 mm compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial densamente tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s)
séssil(eis). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s)
cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento pubescente(s); antera(s)
teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s)
concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s)
ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s)
posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 3 pares.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas alternas ou subopostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras, cartáceas, lanceoladas,
margem inteira, glabrescentes na face adaxial, uniformemente tomentosas na face abaxial. Dicásios de umbelas. Pétalas sem
estrias ou máculas avermelhadas. Estames 10; filetes glabros; anteras pubescentes. Ovário tomentoso; estiletes desiguais, ápice
foliáceo bem desenvolvido; superfície estigmática voltada para a pétala posterior. Samarídeos esquizocárpicos 3; ala dorsal bem
desenvolvida, envolvendo completamente o núcleo seminífero; núcleo seminífero com 4 pares de alulas laterais reduzidas.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ao longo das serras da Mantiqueira e do Mar em floresta
estacional semidecidual e floresta ombrófila densa.

Forma de Vida
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), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 8879, SP, 151720a,  (SP020993), SP, 151720,  (SP020992), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmaphyllon alternifolium A.Juss.
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Stigmaphyllon angustilobum A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Stigmaphyllon angustifolium Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 10.4 - 12 mm compr./12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm
compr./22.5 - 25 mm compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre lobada(s); lâmina(s) indumento na(s)
face(s) abaxial esparsamente tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s)
estipitada(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor:
pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s);
antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 1 teca(s) reduzida(s) e
conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es);
estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s)
posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas 3-5 lobadas, cartáceas, base truncada, margem
inteira, glabras na face adaxial, uniformemente tomentosas na face abaxial. Dicásios ou panículas de umbelas. Pétalas sem estrias
ou máculas avermelhadas. Estames 10; filetes glabros; anteras pubescentes. Ovários tomentosos; estiletes desiguais, ápice foliáceo
do estilete anterior menor que o dos estiletes superiores; superfície estigmática voltada para a pétala posterior. Samarídeos
esquizocárpicos 3; ala dorsal bem desenvolvida; núcleo seminífero liso.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, ao longo das Serras da Mantiqueira e do Mar em
floresta estacional semidecidual e floresta ombrófila densa.

Forma de Vida
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), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Simão Bianchini, R.; Bianchini, S., 1074, SP, 312587,  (SP021001), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon angustilobum A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon arenicola C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 10.4 - 12 mm compr./12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm
compr./22.5 - 25 mm compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr./81 - 130 mm
compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão às
vezes lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo lobulada(s);
lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s)
número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s);
antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es)
com teca(s) ausente(s) e conectivo(s) glandular(es) presente(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho
menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e do mesmo tamanho; estigma(s) posição para a(s)
pétala(s) posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento reduzida(s) a crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1
par.

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), Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Eiten, G.; Eiten, L.T., 2800, SP, 74412a,  (SP000266), São Paulo, Typus
Smith, C., s.n., SP, 44109,  (SP000267), São Paulo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon arenicola C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon auriculatum (Cav.) A.Juss.
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria auriculata Cav.
heterotípico Banisteria angulata Vell.
heterotípico Stigmaphyllon repandum Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) cupuliforme(s);
pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão às vezes lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
glabrescente(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência:
sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s)
margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s)
oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento
glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e do
mesmo tamanho; estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s);
álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos jovens herbáceos. Folhas opostas, inteiras, reduzidas nas inflorescências; lâminas membranáceas, base cordada,
hastada ou lobada, lobos nunca se sobrepondo, margem inteira, glabras na face adaxial, esparsamente seríceas ou glabras na face
abaxial. Dicásios. Pétalas sem estrias ou máculas avermelhadas. Estames 10; filetes glabros; anteras glabras. Ovário seríceo;
estiletes desiguais, ápice foliáceo reduzido; superfície estigmática dos estiletes posteriores sempre voltada para o centro da flor.
Samarídeos esquizocárpicos 3;  ala dorsal bem desenvolvida; núcleo seminífero liso.

COMENTÁRIO

Ocorre nos Estado de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe
em Inselbergs associados à floresta estacional semidecidual, restingas e caatingas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 7935, SP, 151729,  (SP021080), Rio de Janeiro
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Stigmaphyllon auriculatum (Cav.) A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon bannisterioides (L.)
C.E.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Malpighia bannisterioides L.
heterotípico Banisteria brachyptera DC.
heterotípico Banisteria calcitrapa Ham.
heterotípico Banisteria maritima Rich.
heterotípico Banisteria ovata Cav.
heterotípico Banisteria picta Kunth
heterotípico Brachypterys borealis A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 1.1 - 4 mm compr./4.1 - 6 mm compr./6.1 - 10 mm compr./10.4
- 12 mm compr./12.5 - 20 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição
apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente seríceo(s); lâmina(s)
margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) ausente(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s)
solitária(s); umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) erosa(s); antera(s)
indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s)
desenvolvida(s) e conectivo(s) não concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho igual
aos posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) reduzido(s); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s)
dorsal(ais) desenvolvimento reduzida(s) a crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

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), Manguezal, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. de Lemos Fróes, 1779, NY, 916374,  (NY00916374), Maranhão

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon bannisterioides (L.) C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon blanchetii C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão às vezes lobada(s); lâmina(s) indumento na(s)
face(s) abaxial densamente tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s)
estipitada(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s)
cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento pubescente(s); antera(s)
teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 1 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s)
concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s)
forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s) posterior(es).
Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras (raramente lobadas), ovadas, margem
inteira, com glândulas estipitadas, glabras na face adaxial, tomentosas na face abaxial. Dicásios ou panículas de umbelas. Pétalas
sem estrias ou máculas avermelhadas. Estames 10; filetes glabros; anteras pubescentes. Ovário tomentoso; estiletes desiguais,
ápice foliáceo bem desenvolvido; superfície estigmática voltada para a pétala posterior. Samarídeos esquizocárpicos 3; ala dorsal
bem desenvolvida; núcleo seminífero com 1 par de alulas laterais reduzidas.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe em
floresta estacional semidecidual, floresta ombrófila densa e restingas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Lino, A.M., 68, SP, 151716,  (SP000269), Espírito Santo, Typus
R.M. Harley, 17244, K,  (K000427181), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon blanchetii C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon bonariense (Hook. & Arn.)
C.E.Anderson
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria bonariensis Hook. & Arn.
heterotípico Stigmaphyllon littorale A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) cupuliforme(s);
pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis). Inflorescência:
sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 3 - 12/15 - muitas. Flor: pétala(s) cor todo(s)
amarela; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento pubescente(s); antera(s)
teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s)
concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s)
forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto:
ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

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

MATERIAL TESTEMUNHO

V.C. Souza, 4892, SP, 293512,  (SP021129), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon bonariense (Hook. & Arn.) C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon bradei C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61
- 80 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s)
divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo
inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) estipitada(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio;
umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s)
fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais)
posterior(es) com teca(s) ausente(s) e conectivo(s) glandular(es) presente(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s)
anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os
posterior(es); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s)
lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

Forma de Vida
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 (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Moura, C., s.n., SP, 123348,  (SP000276), São Paulo, Typus
I. Cordeiro, 1409, SP, 306846,  (SP021179), São Paulo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon caatingicola R.F.Almeida
& Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão às vezes lobada(s); lâmina(s) indumento na(s)
face(s) abaxial esparsamente tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s)
séssil(eis)/tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 3 -
12. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento glabra(s);
antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) desenvolvida(s) e
conectivo(s) não concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es);
estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e do mesmo tamanho; estigma(s) posição para a(s) pétala(s) posterior(es). Fruto:
ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Liana, branches longitudinally rugose, with a corky bark, prominent lenticels, glabrous; stipules ca. 2 mm long., triangular,
glabrous, deciduous when mature, borne on a prominent ridge at base of leaves. Leaves opposite to subopposite, deciduous when
flowering. Laminas 3.3–5.5 × 4.3–7.5 cm, cordiform to apically lobed, membranous, dark grey on both sides when dry, apex of
lobes obtuse to mucronate, with filiform glands, margin with sessile glands sparse, base lobed, adaxial surface sparsely tomentose
when young, soon glabrate, abaxial surface densely tomentose, hairs whitish, twisted, deciduous in patches, actinodromous
venation, veins prominent abaxially; petioles 1.3–2.8 cm, canaliculated, densely sericeous, hairs whitish, scamiform, apex with
pair of discoid glands abaxially, enlarged at base. Inflorescence in umbels, 9–12 flowered, disposed on a thyrse of dichasia, each
dichasia subtended by a pair of soon deciduous reduced leaves, 4.5–5 mm long, sessile, with a pair of conspicuous glands at
base, apex with filiform glands, densely tomentose, with scamiform hairs; inflorescence axis 3.0–8.5 cm long, striated, densely
sericeous, with whitish hairs, deciduous in patches when mature; peduncles 5–10 mm long, sericeous, hairs darkish; pedicels
6–10 mm long, sericeous, hairs darkish; bracts 2.0–2.5 × ca. 1.5 mm, ovate, sericeous abaxially; bracteoles 1.5–2.0 × 1.0–1.5
mm, ovate, sericeous abaxially. Floral bud reddish; sepals ca. 3.0 × 4.0 mm, ovate, sericeous, hairs darkish, apex rounded;
elaiophores 10, whitish to light yellow, ca. 1.5 × 2.0 mm, oblong; petals yellow, one latero-anterior petal with reddish macula,
margin fimbriate, fimbrie up to 0.5 mm long, latero-anterior petals orbicular, base obtuse, 10–11 × ca. 15 mm, claw ca. 3.0 × 1.0
mm; latero-posterior petals orbicular, base truncate, 10–12 × 11–13 mm, claw ca. 2.0 × 1.0 mm; posterior petal orbicular, base
acute, ca. 12 × 12 mm, claw ca. 5.0 × 1.5 mm. Stamens connate at base, heteromorphic, those opposite the posterior-lateral petals
with thicker filaments, others with tapered filaments, connectives glandulose, anthers glabrous; stamen opposite the anterior sepal
with filament ca. 4.0 × 0.5 mm, anther ca. 1.0 × 1.0 mm; stamens opposite anterior-lateral petals with filaments ca 3.0 × 0.5 mm,
anthers ca. 1.5 × 1.0 mm; stamens opposite anterior-lateral sepals with filaments ca. 5.0 × 0.5 mm, anthers ca. 1.0 × 1.5 mm,
locules reduced, unequal; stamens opposite posterior-lateral petals with filament 5.0 × 1.0 mm, anthers 2.0 × 2.0 mm; stamens
opposite the posterior-lateral sepals with filaments ca. 3.0 × 0.5 mm, anthers ca. 1.0 × 0.75 mm, with locules reduced, unequal;
stamen opposite the posterior petal with filament ca. 2.5 × 0.5 mm, anther ca. 1.0 × 1.0 mm. Ovary ca. 1.5 × 1.5 mm, globose,
sericeous; styles 4.5–5.0 × ca. 0.5 mm, flattened, glabrous, bearing reduced apical folioles, anterior style straight, posterior style
lyrate; foliole of anterior style ca. 3.0 × 1.5 mm, two-sided, umbrella-like; foliole of posterior styles ca. 2.5 × 1.75 mm, one-sided;
stigmas lateral, pointing towards the posterior petal. Schizocarp splitting into 3 samaroid mericarps, dorsal wing 2.2–2.5 × 0.8–
1.0 cm, horizontally orientated, densely sericeous, hairs deciduous in patches; nut ca. 5.0–8.0 × 4.0–6.0 mm, prominent, with two
lateral ridges, densely sericeous, hairs deciduous in patches; areole 6.0–8.0 × 5.0–6.0 mm.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.F. Almeida, 577, HUEFS, RB,  (RB00883948), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Stigmaphyllon caatingicola R.F.Almeida & Amorim
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon calcaratum N.E.Br.
Tem como sinônimo
basiônimo Stigmaphyllon hagmanii Markgr.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 6.1 - 10 mm compr./10.4 - 12 mm compr./12.5 - 20 mm
compr./20.5 - 22 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais);
lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns)
tipo lobulada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis)/tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência:
sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s)
margem(ns) erosa(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s)
lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s)
anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que
os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s) posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento reduzida(s) a
crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Pott, 6225, SP, 313900,  (SP021185), Mato Grosso do Sul

BIBLIOGRAFIA

Trans. Proc. Bot. Soc. Edin. 20: 48 (1894). 20. 48 (1894
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon carautae C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 61 - 80 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição subapical(ais); lâmina(s) divisão sempre lobada(s); lâmina(s) indumento
na(s) face(s) abaxial esparsamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo denteada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s)
glândula(s) séssil(eis)/glândula(s) estipitada(s)/tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s);
umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es) com mácula
ou estria(s) vermelha; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s)
teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s)
concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s)
ápice(s) forma todo(s) reduzido(s); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lianas, ramos lenhosos, folhas opostas, 5-lobadas, base auriculada, margem denteada, esparsamente tomentosas na face abaxial,
eglandulosa, pétala posterior com estrias avermelhadas, anteras glabras, ápice foliáceo ausente, superfície estigmática voltada
para o centro da flor, mericarpos com ala dorsal bem desenvolvida, avermelhada, tomentosa, núcleo seminífero liso, verde claro,
tomentoso.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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 (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.P.P. Carauta, 4309, RB,  (RB01208985), Rio de Janeiro, Typus
R. G. Barbosa-Silva, 509, RB,  (RB01157418), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon carautae C.E.Anderson

Figura 2: Stigmaphyllon carautae C.E.Anderson

Figura 3: Stigmaphyllon carautae C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Stigmaphyllon carautae C.E.Anderson

Figura 5: Stigmaphyllon carautae C.E.Anderson

Figura 6: Stigmaphyllon carautae C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon cardiophyllum A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61
- 80 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s)
divisão às vezes lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo
inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis)/tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência: sinflorescência(s)
umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns)
erosa(s); antera(s) indumento pubescente(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais)
posterior(es) com 1 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es)
tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es);
estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais)
desenvolvimento ausente(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, Pará)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 9162, NY, 472392,  (NY00472392), Acre

1067

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00472392


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon cavernulosum
C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 10.4 - 12 mm compr./12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm
compr./22.5 - 25 mm compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo
séssil(eis) discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento
na(s) face(s) abaxial glabrescente(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s)
estipitada(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor:
pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s)
teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s)
concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s)
forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s) posterior(es).
Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 2921, RB, 556814,  (RB00729989)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon cavernulosum C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A.Juss.
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria ciliata Lam.
heterotípico Banisteria glauca Desf.
heterotípico Banisteria nitida Vell.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s);
pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
glabra(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência:
sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s)
margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s)
oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 1 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento
glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e
o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s) posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais)
desenvolvimento reduzida(s) a crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos jovens herbáceos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras, auriculadas ou cordadas na
base, lobos sempre sobrepondo-se, margem densamente ciliada, glabras na face adaxial, esparsamente seríceas a glabras na face
abaxial. Dicásios de umbelas. Pétalas sem estrias ou máculas avermelhadas. Estames 10; filetes glabros; anteras glabras. Ovário
seríceo; estiletes desiguais, ápice foliáceo reduzido; superfície estigmática dos estiletes voltada para a pétala posterior. Samarídeos
esquizocárpicos 3; ala dorsal reduzida, núcleo seminífero rugoso.

COMENTÁRIO

Ocorre comumente ao longo de toda a costa brasileira em restingas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Manguezal, Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, E., 583, SP, 151753,  (SP021163), Rio de Janeiro
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon convolvulifolium (Cav.)
A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr./81 - 130 mm compr.; pecíolo(s)
glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s)
indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s)
glândula(s) séssil(eis)/tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de
flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es) com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s)
margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s)
oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento
pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o
anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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 (Amapá, Pará)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Evans, R., 2360, INPA, 196573,  (INPA0196573)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon convolvulifolium (Cav.) A.Juss.

Figura 2: Stigmaphyllon convolvulifolium (Cav.) A.Juss.

Figura 3: Stigmaphyllon convolvulifolium (Cav.) A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Stigmaphyllon convolvulifolium (Cav.) A.Juss.

Figura 5: Stigmaphyllon convolvulifolium (Cav.) A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Ann. Sci. Nat. Ser. II. 13: 289 (1840)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon crenatum C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s)
face(s) abaxial glabrescente(s); lâmina(s) margem(ns) tipo crenada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s)
séssil(eis). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s)
cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s)
teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s)
concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s)
ápice(s) forma todo(s) reduzido(s); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
reduzida(s) a crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras, cartáceas, subsésseis, amplamente
elípticas ou suborbiculares, margem crenada, glabra na face adaxial, esparsamente serícea a glabra na face abaxial. Dicásios de
umbelas. Pétala latero-anterior (1) com mácula vermelha, a mesma recobrindo os botões florais em pré-antese. Estames 10; filetes
glabros; anteras glabras. Ovário seríceo; estiletes desiguais, ápice foliáceo reduzido; superfície estigmática voltada para o centro
da flor. Samarídeos esquizocárpicos 3; ala dorsal reduzida; núcleo seminífero liso.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais em Inselbergs associados à floresta estacional semidecidual.

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

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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

MATERIAL TESTEMUNHO

J.G.Khulmann, 6651, RB, 62904,  (RB00214938), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon crenatum C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon florosum C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 22.5 - 25 mm compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 -
60 mm compr./61 - 80 mm compr./81 - 130 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s); pecíolo(s) glândula(s)
posição apical(ais); lâmina(s) divisão às vezes lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial seríceo(s); lâmina(s)
margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis)/tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência:
sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor posterior(es) e / ou
lateral(ais) posterior(es) com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s)
indumento pubescente(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2
teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor
que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) reduzido(s); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s)
dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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 (Acre, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.R. Lowrie, s.n., RB, 235387,  (RB00214618), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon florosum C.E.Anderson

Figura 2: Stigmaphyllon florosum C.E.Anderson

Figura 3: Stigmaphyllon florosum C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon gayanum A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s);
pecíolo(s) glândula(s) posição subapical(ais); lâmina(s) divisão às vezes lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial velutino(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) estipitada(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor todo(s)
amarela; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento pubescente(s); antera(s) teca(s)
desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com teca(s) ausente(s) e conectivo(s) glandular(es)
presente(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s)
forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s) posterior(es).
Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras, cartáceas, ovadas a elípticas, buladas,
margem inteira, velutinas em ambas as faces. Dicásios ou panículas de umbelas. Pétalas sem estrias ou máculas avermelhadas.
Estames 10; filetes glabros; anteras pubescentes. Ovários velutinos; estiletes desiguais, ápice foliáceo do estilete anterior reduzido;
superfície estigmática voltada para a pétala posterior. Samarídeos esquizocárpicos 3; ala dorsal bem desenvolvida; núcleo
seminífero com 1 par de alulas laterais.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, ao longo das serras da Mantiqueira e do Mar em floresta estacional
semidecidual e floresta ombrófila densa.

Forma de Vida
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 (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hoehne, W., 6082, SP, 119749,  (SP021187), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon gayanum A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon glabrum C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo estipitada(s)
cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição subapical(ais); lâmina(s) divisão sempre lobada(s); lâmina(s) indumento
na(s) face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis)/
tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas.
Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s);
antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) desenvolvida(s)
e conectivo(s) não concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os
posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) reduzido(s); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s)
dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos e costados. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas 5-lobadas, base truncada, cartáceas,
glabras em ambas as faces. Dicásios de umbelas. Pétalas sem estrias ou máculas avermelhadas. Estames 10; filetes glabros;
anteras glabras. Ovário tomentoso; estiletes desiguais, ápice foliáceo ausente; superfície estigmática voltada para o centro da flor.
Samarídeos esquizocárpicos 3; ala dorsal bem desenvolvida, núcleo seminífero liso.

COMENTÁRIO

Ocorre somente no estado do Espírito Santo em floresta estacional semidecidual.

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
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 51343, MBM, 115875,  (MBM0115875), Espírito Santo, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon harleyi W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 1.1 - 4 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial glabra(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) ausente(s). Inflorescência:
sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s)/umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor todo(s)
amarela; pétala(s) margem(ns) erosa(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s)
as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) desenvolvida(s) e conectivo(s) não concrescido(s); estilete(s) indumento
glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho igual aos posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es)
maior(es) que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s) posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
reduzida(s) a crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

Forma de Vida
Arbusto, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 19026, NY, 74195,  (NY00074195), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon harleyi W.R.Anderson

Figura 2: Stigmaphyllon harleyi W.R.Anderson

Figura 3: Stigmaphyllon harleyi W.R.Anderson

Figura 4: Stigmaphyllon harleyi W.R.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon hatschbachii C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 22.5 - 25 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial esparsamente tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s)
estipitada(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em tirso(s); umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor:
pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento pubescente(s);
antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com teca(s) ausente(s) e conectivo(s)
glandular(es) presente(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es);
estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s)
posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

Forma de Vida
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
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 46863, MBM, 85012,  (MBM0085012), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon hispidum C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 31 - 33 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial velutino(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) estipitada(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor
todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento pubescente(s); antera(s)
teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s)
concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s)
ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s)
posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

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. Mattos-Silva, 3833, HUEFS, 37301,  (HUEFS0037301), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon hispidum C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon jatrophifolium A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Banisteria corymbosa Larrañaga

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) cupuliforme(s);
pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
glabrescente(s); lâmina(s) margem(ns) tipo denteada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis)/tricoma(s)
filiforme(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor
posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es) com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s)
fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais)
posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es)
tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e do mesmo tamanho; estigma(s) posição
para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento
ausente(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 1719, SP, 151723,  (SP021214), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon jatrophifolium A.Juss.

Figura 2: Stigmaphyllon jatrophifolium A.Juss.

Figura 3: Stigmaphyllon jatrophifolium A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Stigmaphyllon jatrophifolium A.Juss.

Figura 5: Stigmaphyllon jatrophifolium A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon jobertii C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 26 - 30 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo estipitada(s)
cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição subapical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento
na(s) face(s) abaxial esparsamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s)
ausente(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s)
cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s)
teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s)
concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s)
forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) maior(es) que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto:
ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento reduzida(s) a crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Carrasco, Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Jobert, 1114, P, Piauí, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon lacunosum A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr./81
- 130 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s)
divisão às vezes lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s)
margem(ns) glândula(s) glândula(s) estipitada(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número
de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) erosa(s); antera(s) indumento pubescente(s);
antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e
conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es);
estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da
flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento reduzida(s) a crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 3 pares.

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 (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Martins, s.n., P (P00673619), Amazonas, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon lalandianum A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s); pecíolo(s)
glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial seríceo(s);
lâmina(s) margem(ns) tipo inteira/crenada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s) ausente(s). Inflorescência: sinflorescência(s)
umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns)
erosa(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais)
posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es)
tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) reduzido(s); estigma(s) posição para o centro da flor(es).
Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 3 pares.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras, cartáceas, ovadas ou orbiculares,
margem inteira, glabras na face adaxial, seríceas na face abaxial. Dicásios de umbelas. Pétalas sem estrias ou máculas
avermelhadas. Estames 10; filetes glabros; anteras glabras. Ovário seríceo; estiletes desiguais, ápice foliáceo reduzido; superfície
estigmática dos estiletes posteriores voltadas para o centro da flor. Samarídeos esquizocárpicos 3; ala dorsal bem desenvolvida,
não estreitada na base; núcleo seminífero com 1-3 pares de alulas laterais reduzidas.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo em floresta estacional semidecidual.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Romaniuc Neto, S.; Godoi, J.V.; Pereira, D.F.; Lohmann, C.E.O., 1357, SP, 259217,  (SP021224), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon lalandianum A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon lanceolatum C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 4.1 - 6 mm compr./6.1 - 10 mm compr./10.4 - 12 mm compr./12.5
- 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm compr./26 - 30 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial densamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) estipitada(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor todo(s)
amarela; pétala(s) margem(ns) erosa(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s)
as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com teca(s) ausente(s) e conectivo(s) glandular(es) presente(s); estilete(s) indumento
glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e
o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s) posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais)
desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras, cartáceas, lanceoladas, margem
inteira, glabras na face adaxial, esparsamente tomentosas na face abaxial. Dicásios de umbelas. Pétalas sem estrias ou máculas
avermelhadas, pétala posterior com um par de fimbrias robustas na base. Estames 10; filetes glabros; anteras glabras. Ovário
tomentoso; estiletes desiguais, ápice foliar bem desenvolvido; superfície estigmática dos estiletes posteriores voltada para as
pétalas latero-anteriores. Samarídeos esquizocárpicos 3; ala dorsal bem desenvolvida; núcleo seminífero com um par de alulas
laterais reduzidas.

COMENTÁRIO

Ocorre somente no estado do Espírito Santo em floresta estacional semidecidual montana. 

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 18314, SP, 151757,  (SP021276), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon lanceolatum C.E.Anderson

Figura 2: Stigmaphyllon lanceolatum C.E.Anderson

Figura 3: Stigmaphyllon lanceolatum C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Stigmaphyllon lanceolatum C.E.Anderson

Figura 5: Stigmaphyllon lanceolatum C.E.Anderson

Figura 6: Stigmaphyllon lanceolatum C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon macedoanum C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma cristado(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr./81 - 130 mm compr.;
pecíolo(s) glândula(s) tipo estipitada(s) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão às vezes
lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s)
margem(ns) glândula(s) tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número
de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s)
indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s)
desenvolvida(s) e conectivo(s) não concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor
que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s)
posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento reduzida(s) a crista(s); álula(s) lateral(ais)
desenvolvimento ausente(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Pott, 5617, SP, 313946,  (SP021481), Mato Grosso do Sul
A. Macedo, 5486, RB, 305964,  (RB00540778), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon macedoanum C.E.Anderson

Figura 2: Stigmaphyllon macedoanum C.E.Anderson

Figura 3: Stigmaphyllon macedoanum C.E.Anderson

Figura 4: Stigmaphyllon macedoanum C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon macropodum A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Stigmaphyllon bahiense C.E.Anderson

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial densamente tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s)
séssil(eis). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s)
cor posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es) com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s)
denteada(s); antera(s) indumento pubescente(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais)
posterior(es) com 1 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es)
tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es);
estigma(s) posição para a(s) pétala(s) posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s)
lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

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), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Carvalho, 3221, SP, 259775,  (SP021094), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon macropodum A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon matogrossense
C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s);
pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
densamente tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) ausente(s). Inflorescência:
sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela;
pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento
estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com teca(s) ausente(s) e conectivo(s) glandular(es) presente(s); estilete(s)
indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s)
expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais)
desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Krapovikas, 40114, MICH, Mato Grosso, Typus
Krapovickas, A, 40114, MBM (MBM231244), Mato Grosso, Typus
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon maynense Huber
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr./81 -
130 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão
sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial densamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s)
margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de
flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es) com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s)
margem(ns) erosa(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s)
lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s)
anterior(es) tamanho maior(es) que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) maior(es)
que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s);
álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 2 pares.

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 8542, NY, 472334,  (NY00472334), Acre
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon mikanifolium R.F.Almeida
& Amorim
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo estipitada(s)
cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s)
face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s) margem(ns) tipo lobulada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis)/
tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor:
pétala(s) cor posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es) com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s) margem(ns) fimbria(s)
a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s)
lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s)
anterior(es) tamanho subiguais aos posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) maior(es)
que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s);
álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras, membranáceas, sagitadas a
reniformes, margem lobulada, 1 tricoma filiforme no ápice de cada lóbulo, 1 glândula séssil entre cada lóbulo, glabras em ambas
as faces. Dicásios de umbelas. Pétalas posteriores com estrias avermelhadas. Estames 10; filetes glabros; anteras glabras. Ovário
seríceo; estiletes iguais, ápice foliar do estilete anterior ligeiramente maior que aqueles dos estiletes posteriores; superfície
estigmática dos estiletes posteriores voltada para o centro da flor. Samarídeos esquizocárpicos desconhecidos.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro em floresta estacional semidecidual.

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
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 5521, RB, 480054,  (RB00558033), RB, 593912,  (RB00839703), Rio de Janeiro, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon mikanifolium R.F.Almeida & Amorim
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon occidentale R.F.Almeida
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 6.1 - 10 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
discoide(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s)
abaxial glabrescente(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) ausente(s). Inflorescência:
sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s)
margem(ns) erosa(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s)
lateral(ais) posterior(es) com teca(s) ausente(s) e conectivo(s) glandular(es) presente(s); estilete(s) indumento glabra(s);
estilete(s) anterior(es) tamanho maior(es) que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es)
menor que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento reduzida(s) a
crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Subshrubs to shrubs, 0.5–2 m tall, young branches laterally compressed, older branches cylindrical, longitudinally striated,
densely sericeous-tomentose to sericeous, hairs yellowish; stipules 1–1.5 × 0.8–1.2 mm, triangular, both sides sericeous, persistent
to deciduous at age. Leaves opposite, plane, never reduced in inflorescences; petioles 0.7–1 cm, canaliculate, densely sericeous,
hairs yellowish, 1 pair of glands at apex, 2–2.5 × 0.9–1 mm, discoid, sessile; laminas 4.3–11 × 3.3–10 cm, chartaceous to
coriaceous, orbicular to cordate, adaxially dark green, abaxially light green when dry, base cordate to occasionally auriculate,
margin entire, plane, apex rounded, both sides densely sericeous at young, sparsely sericeous to glabrous at age, venation
brochidodromous, primary veins adaxially impressed, abaxially prominent, 6–9 pairs of secondary veins,  impressed on both
sides, reticulum conspicuous. Umbels 3–4-flowered, sessile to subsessile, inflorescence peduncle 0.5–1 mm long, never subtended
by a pair of reduced leaves; bracts 2.5–3.1 × 1.8–2 mm, ovate, apex acuminate, adaxially glabrous, abaxially sericeous; floral
peduncle absent or up to 1 mm long, sericeous; bracteoles 1.8–2 × 0.8–1 mm, ovate, apex acute, both sides sericeous. Flower
diameter 2.5–3.4 × 2.8–3.6 cm; mature floral bud orange, 0.5–0.7 × 0.5–0.7 mm; pedicels 22–29 mm long, erect, sericeous; sepals
3.5–4.5 × 3.5–3.6 mm, ovate, apex rounded to acute, adaxially glabrous, abaxially sericeous, lateral sepals biglandular at base,
anterior sepal eglandular; glands greenish to light yellow, 1.5–1.7 × 1–1.2 mm, elliptic; petals yellow to light orange, margin
erose; anterior-lateral petals limb 14–18 × 14–15 mm, orbicular, both sides glabrous, claw 4–4.5 × 0.8–1 mm, both sides glabrous;
posterior-lateral petals limb 15–15.5 × 13–14 mm, orbicular to suborbicular, both sides glabrous, claw 4–4.5 × 1.3–1.5 mm, both
sides glabrous; posterior petal limb 12–12.5 × 13–14 mm, depressed ovate, eglandular, both sides glabrous, claws 3.5–4 × 2–
2.2 mm, both sides glabrous. Stamens 10, heteromorphic; filaments 1.5–3.5 × 0.2–0.6 mm, connate at base, those opposite the
posterior-lateral petals straight; connectives glandular, glandular tissue slightly expanded in those opposite lateral petals and
sepals, inconspicuous in those opposite posterior petals and sepals, glandular tissue of those opposite anterior-lateral sepals curved
downwards; anthers 0.6–1.1 × 0.2–1 mm, glabrous, those opposite posterior petal and posterior-lateral sepals elocular. Ovary 1.4–
1.5 × 1.4–1.6 mm, ovate, tomentose; styles 3.3–4.1 × 0.25–0.30 mm, posterior styles longer, flattened distally, straight, divergent,
glabrous, apex bearing apical folioles; folioles 1.4–2.1 × 0.8–1.6 mm, that of anterior style two-sided, umbrella-like, those of
posterior styles one-sided; stigmas lateral, pointing towards the center of the flower. Samaras greenish to brown; dorsal wing
reduced to a crest, 2–2.2 mm long, densely sericeous when young, sparsely sericeous to glabrous in maturity; nut 8.1–10 × 8.2–11
mm, globose, rugose, densely tomentose at young, sparsely sericeous to glabrous at age; areole 6–6.5 × 5–5.6 mm. Seeds 8.5–9 ×
5–6 mm, smooth. Embryo 6–8.1 mm long, horseshoe-shaped, ca. 1.5 times as long as wide, outer cotyledon 8.7 mm long, 3.4–3.6
mm wide, the distal portion folded over the inner cotyledon, inner cotyledon 4–4.4 mm long, 2.6–4.8 mm wide, straight.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.H. Rua, 672, CEN (CEN00064273), Tocantins
João Marcelo de Rezende, 1041, CEN (CEN00064459), Tocantins

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Stigmaphyllon occidentale R.F.Almeida
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon palmatum (Cav.) A.Juss.
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria palmata Cav.
heterotípico Banisteria sagittata Cav.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm compr./26 - 30 mm compr./31
- 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr./81 - 130 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s);
pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão às vezes lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira/denteada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis)/
tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas.
Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s);
antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com teca(s) ausente(s) e conectivo(s)
glandular(es) presente(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es);
estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s)
posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento reduzida(s) a crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

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 (Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Kuhlmann, 370, SP, 57867,  (SP021270), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon palmatum (Cav.) A.Juss.

Figura 2: Stigmaphyllon palmatum (Cav.) A.Juss.

Figura 3: Stigmaphyllon palmatum (Cav.) A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Stigmaphyllon palmatum (Cav.) A.Juss.

Figura 5: Stigmaphyllon palmatum (Cav.) A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Arch. Mus. Par. 3: (1843) 362. 3. (1843) 362.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon paraense C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm compr./26 - 30 mm
compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) discoide(s);
pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial
densamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira/crenada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s) ausente(s)/glândula(s)
séssil(eis). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s)
cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s)
teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 1 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s)
concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s)
ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da flor(es).
Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

E.P. Heringer, 18048, SP, 219468,  (SP021271), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon paraense C.E.Anderson

Figura 2: Stigmaphyllon paraense C.E.Anderson

Figura 3: Stigmaphyllon paraense C.E.Anderson

Figura 4: Stigmaphyllon paraense C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Stigmaphyllon paraense C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon paralias A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Brachypterys australis A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 4.1 - 6 mm compr./6.1 - 10 mm compr./10.4 - 12 mm compr./12.5
- 20 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s)
divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira;
lâmina(s) margem(ns) glândula(s) ausente(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número de
flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento
glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s)
e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es);
estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da
flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento reduzida(s) a crista(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbustos; ramos lenhosos, achatados lateralmente distalmente. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras,
cartáceas, ovais, elípticas ou orbiculares, margem inteira, glabras na face adaxial, seríceas na face abaxial. Dicásios de umbelas.
Pétalas sem estrias ou máculas vermelhas. Estames 10; filetes glabros; anteras glabras. Ovário hirsuto, estiletes desiguais, ápice
foliáceo dos estiletes reduzidos; superfície estigmática dos estiletes posteriores voltados para o centro da flor. Samarídeos
esquizocárpicos 3; ala dorsal reduzida à uma crista; núcleo seminífero liso.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe em restingas,  floresta ombrófila densa, floresta estacional semidecidual, Inselbergs e
caatingas.

Forma de Vida
Arbusto

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, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga,
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Lyra Lemos, R.P.; Esteves, G.L., 1386, SP, 232577,  (SP021375), Alagoas
Eiten, G.; Eiten, L.T., 4202, SP, 97212,  (SP021342), Maranhão
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Stigmaphyllon paralias A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon puberulum Griseb.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 -
80 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo estipitada(s) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição subapical(ais); lâmina(s)
divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo
inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis)/tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência: sinflorescência(s)
umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es)
com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s);
antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com teca(s) ausente(s) e conectivo(s)
glandular(es) presente(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es);
estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s)
posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(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, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

T.S. Santos, 3396, CEPEC, RB, 567952,  (RB00759124)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon puberulum Griseb.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon puberum (Rich.) A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s)
face(s) abaxial densamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s)
séssil(eis). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s)
cor posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es) com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s)
longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento pubescente(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s)
lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s)
anterior(es) tamanho maior(es) que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor
que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s);
álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 3 pares.

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, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 12015, NY, 755832,  (NY00755832), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon puberum (Rich.) A.Juss.

Figura 2: Stigmaphyllon puberum (Rich.) A.Juss.

Figura 3: Stigmaphyllon puberum (Rich.) A.Juss.

Figura 4: Stigmaphyllon puberum (Rich.) A.Juss.

1118

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

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122576.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122577.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122578.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon rotundifolium A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s)
tipo séssil(eis) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão às vezes lobada(s); lâmina(s)
indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns)
glândula(s) glândula(s) séssil(eis). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 -
muitas. Flor: pétala(s) cor posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es) com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s) margem(ns)
denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as
sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s);
estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es)
menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s) posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras, cartáceas, ovadas a suborbiculares,
margem inteira, glabras na face adaxial, seríceas na face abaxial. Dicásios de umbelas. Pétalas posteriores com estrias
avermelhadas. Estames 10; filetes glabros; anteras glabras. Ovário tomentoso; estiletes desiguais, ápice foliáceo do estilete
anterior menor do que aqueles dos estiletes posteriores; superfície estigmática voltada para o centro da flor. Samarídeos
esquizocárpicos 3; ala dorsal bem desenvolvida; núcleo seminífero com um par de alulas laterais.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados da Bahia e Espírito Santo em floresta estacional semidecidual e floresta ombrófila densa. 

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)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 287, SP, 305383,  (SP021275), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon rotundifolium A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon salzmannii A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 6.1 - 10 mm compr./10.4 - 12 mm compr./12.5 - 20 mm
compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo
séssil(eis) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento
na(s) face(s) abaxial glabrescente(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s)
estipitada(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor:
pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento pubescente(s);
antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 1 teca(s) reduzida(s) e
conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es);
estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s)
posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras (raramente lobadas), cartáceas, ovadas
a elípticas, margem inteira, com glândulas marginais estipitadas, glabras em ambas as faces ou às vezes esparsamente serícea
na face abaxial. Dicásio de umbelas. Pétalas sem máculas avermelhadas. Estames 10; filetes glabros; anteras glabras. Ovário
tomentoso; estiletes desiguais, ápice foliáceo bem desenvolvido; superfície estigmática voltada para a pétala posterior. Samarídeos
esquizocárpicos 3; ala dorsal bem desenvolvida; núcleo seminífero com um par de alulas laterais desenvolvidas.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe em restingas e floresta
ombrófila densa.

Forma de Vida
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), Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Catharino, E.L.M.; Ribeiro, W., 1260, SP, 237426,  (SP021278), Sergipe

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon salzmannii A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon saxicola C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.;
pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão sempre
inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns)
glândula(s) glândula(s) estipitada(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es)
15 - muitas. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento
pubescente(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s)
reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os
posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para
a(s) pétala(s) posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 3
pares.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras, ovadas, buladas, margem inteira,
glabras na face adaxial, esparsamente tomentosas na face abaxial. Dicásios de umbelas. Pétalas sem estrias ou máculas
avermelhadas. Estames 10; filetes glabros; anteras glabras. Ovário tomentoso; estiletes desiguais, ápice foliáceo reduzido;
superfície estigmática dos estiletes posteriores voltada para o centro da flor. Samarídeos esquizocárpicos 3; ala dorsal
avermelhada bem desenvolvida; núcleo seminífero com 3 pares de alulas laterais reduzidas.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais em floresta estacional semidecidual.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 49397, MBM, 102159,  (MBM0102159), Espírito Santo, Typus
J.A. Lombardi, 2874, SP, 346381,  (SP021466), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon saxicola C.E.Anderson
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon sinuatum (DC.) A.Juss.
Tem como sinônimo
basiônimo Banisteria sinuata DC.
heterotípico Banisteria heterophylla Willd.
heterotípico Banisteria splendens DC.
heterotípico Stigmaphyllon fulgens A.Juss.
heterotípico Stigmaphyllon hypoleucum Miq.
heterotípico Stigmaphyllon martianum A.Juss.
heterotípico Stigmaphyllon splendens (DC.) Cuatrec.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm compr./26 - 30 mm
compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr./81 - 130 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis)
cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão às vezes lobada(s); lâmina(s) indumento na(s)
face(s) abaxial seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo crenada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis)/
tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas.
Flor: pétala(s) cor posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es) com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s) margem(ns)
denticulada(s) a(s) denteada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as
sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 1 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s);
estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es)
menor que os posterior(es); estigma(s) posição para a(s) pétala(s) posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento
desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 3 pares.

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, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kuhlmann, M.; Jimbo, S., 81, SP, 57635,  (SP021307), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon sinuatum (DC.) A.Juss.

Figura 2: Stigmaphyllon sinuatum (DC.) A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon strigosum A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm compr./26 - 30 mm compr./31
- 33 mm compr./34 - 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição
apical(ais); lâmina(s) divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns)
tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio;
umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es) com mácula ou
estria(s) vermelha; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s)
teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s)
concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s)
ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da flor(es).
Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 3 pares.

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

S. R. lowries, 292, RB, 235525,  (RB00214477), Acre
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon stylopogon C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 22.5 - 25 mm compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34
- 60 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo séssil(eis) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s)
divisão sempre inteira; lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial tomentuloso(s) seríceo(s); lâmina(s) margem(ns) tipo
crenada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio;
umbela(s) número de flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor todo(s) amarela; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s)
fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais)
posterior(es) com 1 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es)
tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es);
estigma(s) posição para a(s) pétala(s) posterior(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s)
lateral(ais) desenvolvimento 1 par.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A. Cid Ferreira, 4648, NY, 67725,  (NY00067725), Rondônia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Contrib. Univ. Mich. Herb. 17: 17 (1990)- 17: 17 (1990)-
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon tomentosum A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 12.5 - 20 mm compr./20.5 - 22 mm compr./22.5 - 25 mm
compr./26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr./81 - 130 mm compr.; pecíolo(s)
glândula(s) tipo séssil(eis) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição apical(ais); lâmina(s) divisão às vezes lobada(s);
lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial densamente tomentoso(s); lâmina(s) margem(ns) tipo inteira; lâmina(s)
margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis). Inflorescência: sinflorescência(s) umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de
flor(es) 15 - muitas. Flor: pétala(s) cor posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es) com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s)
margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento pubescente(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento
estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 1 teca(s) reduzida(s) e conectivo(s) concrescido(s); estilete(s)
indumento pubescente(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s)
expandido(s) e o anterior(es) menor que os posterior(es); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais)
desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento 3 pares.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos lenhosos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas inteiras (raramente 3-lobadas), cartáceas,
ovadas, margem inteira, glabra na face abaxial, densamente alvo-tomentosa na face abaxial. Dicásio de umbelas. Pétalas sem
estrias ou máculas vermelhas. Estames 10; filetes glabros; anteras pubescentes. Ovário tomentoso; estiletes desiguais, ápice
foliáceo do estilete anterior menor que aqueles dos estiletes posteriores; superfície estigmática dos estiletes posteriores voltada
para a pétala posterior. Samarídeos esquizocárpicos 3; ala dorsal desenvolvida; núcleo seminífero com 1 par de alulas laterais.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo em floresta
estacional semidecidual, floresta ombrófila densa e em Inselbergs.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

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

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kirizawa, M.; Makino Watanabe, H.; Lopes, E.A.; Chiea, S.A.C., 972, SP, 186263,  (SP021413), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Stigmaphyllon tomentosum A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon urenifolium A.Juss.
Tem como sinônimo
homotípico Stigmaphyllon urenaefolium A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 26 - 30 mm compr./31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr.;
pecíolo(s) glândula(s) tipo estipitada(s) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição subapical(ais); lâmina(s) divisão às
vezes lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial glabra(s)/glabrescente(s)/esparsamente tomentoso(s); lâmina(s)
margem(ns) tipo inteira; lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) séssil(eis)/tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência:
sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s)/umbela(s) em dicásio; umbela(s) número de flor(es) 3 - 12/15 - muitas. Flor: pétala(s)
cor posterior(es) e / ou lateral(ais) posterior(es) com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s) margem(ns) erosa(s)/fimbria(s)
a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s) indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s)
lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s) desenvolvida(s) e conectivo(s) não concrescido(s); estilete(s) indumento pubescente(s);
estilete(s) anterior(es) tamanho menor que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) reduzido(s); estigma(s) posição
para o centro da flor(es). Fruto: ala(s) dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento
ausente(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Lombardi, 1782, SP, 315223,  (SP021461), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon urenifolium A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Stigmaphyllon vitifolium A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) forma liso(s). Folha: pecíolo(s) comprimento 31 - 33 mm compr./34 - 60 mm compr./61 - 80 mm compr./81
- 130 mm compr.; pecíolo(s) glândula(s) tipo estipitada(s) cupuliforme(s); pecíolo(s) glândula(s) posição subapical(ais);
lâmina(s) divisão sempre lobada(s); lâmina(s) indumento na(s) face(s) abaxial esparsamente seríceo(s); lâmina(s) margem(ns)
tipo denteada(s); lâmina(s) margem(ns) glândula(s) glândula(s) estipitada(s)/tricoma(s) filiforme(s). Inflorescência:
sinflorescência(s) umbela(s) solitária(s); umbela(s) número de flor(es) 3 - 12. Flor: pétala(s) cor posterior(es) e / ou lateral(ais)
posterior(es) com mácula ou estria(s) vermelha; pétala(s) margem(ns) fimbria(s) a(s) longo(s) fimbriada(s); antera(s)
indumento glabra(s); antera(s) teca(s) desenvolvimento estame(s) oposto(s) as sépala(s) lateral(ais) posterior(es) com 2 teca(s)
desenvolvida(s) e conectivo(s) não concrescido(s); estilete(s) indumento glabra(s); estilete(s) anterior(es) tamanho menor
que os posterior(es); estilete(s) ápice(s) forma todo(s) reduzido(s); estigma(s) posição para o centro da flor(es). Fruto: ala(s)
dorsal(ais) desenvolvimento desenvolvida(s); álula(s) lateral(ais) desenvolvimento ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Trepadeira; ramos herbáceos. Folhas opostas, reduzidas nas inflorescências; lâminas 3-5-lobadas (ocasionalmente inteiras),
cartáceas, base auriculada, margem denteada, glabra em ambas as faces. Dicásio de umbelas. Pétala posterior com estrias
avermelhadas na pós-antese. Estames 10; filetes glabros; anteras glabras. Ovário seríceo; estiletes desiguais, ápice foliáceo do
estilete anterior menor que o dos estiletes posteriores; superfície estigmática dos estiletes posteriores voltada para o centro da flor.
Samarídeos esquizocárpicos 3; ala dorsal desenvolvida; núcleo seminífero liso.

COMENTÁRIO

Ocorre nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro em floresta ombrófila densa e restingas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 12819, RB, 26237,  (RB00214508)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Stigmaphyllon vitifolium A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys Cav.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tetrapterys, Tetrapterys amazonica, Tetrapterys ambigua, Tetrapterys
anisoptera, Tetrapterys cardiophylla, Tetrapterys catarinensis, Tetrapterys chamaecerasifolia, Tetrapterys cordifolia,
Tetrapterys crispa, Tetrapterys crotonifolia, Tetrapterys discolor, Tetrapterys fimbripetala, Tetrapterys hassleriana, Tetrapterys
humilis, Tetrapterys jussieuana, Tetrapterys latibracteolata, Tetrapterys longibracteata, Tetrapterys magnifolia, Tetrapterys
maranhamensis, Tetrapterys microphylla, Tetrapterys mollis, Tetrapterys mucronata, Tetrapterys natans, Tetrapterys paludosa,
Tetrapterys phlomoides, Tetrapterys pohliana, Tetrapterys racemulosa, Tetrapterys ramiflora, Tetrapterys salicifolia, Tetrapterys
styloptera, Tetrapterys tinifolia, Tetrapterys turnerae, Tetrapterys xylosteifolia.

COMO CITAR

Almeida, R.F. 2020. Tetrapterys in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8967.

Tem como sinônimo
heterotípico Adenoporces Small

DESCRIÇÃO

Woody lianas, subshrubs or shrubs. Stipules interpetiolar. Leaves opposite; petiole glandular, sometimes eglandular; laminas
bearing glands abaxially or on both sides; venation brochidodromous. Inflorescence of thyrses or 4-flowered umbels disposed
in dichasia, axillary; bracts eglandular, leaf-like in some species. Sepals exposing petals in buds; erect or bending inwards at
anthesis; glands sessile to peltate, restricted to sepals. Petals yellow, turning reddish with age, glabrous. Androecium of 10
stamens; filaments monomorphic; connectives eglandular; anthers monomorphic. Gynoecium with lateral wings usually present
on the ovary; styles 3, slightly lyrate; stigmas lateral. Mericarps with 2–4 lateral wings, dorsal wing usually smaller than the
lateral wings.

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

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

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

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 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 Tetrapterys do Brasil
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

1. Tirsos solitários ou umbelas solitárias; bractéolas glandulosas.. 2
1. Umbelas reunidas em dicásios; bractéolas eglandulosas.. 19
 
2. Arbustos e subarbustos eretos; cerrados e campos rupestres.. 3
2. Arbustos escandentes e trepadeiras; florestas secas e úmidas.. 10
 
3. Lâminas foliares glabras a glabrescentes abaxialmente.. 4
3. Lâminas foliares densamente tomentosas ou seríceas abaxialmente.. 5
 
4. Folhas largo ovadas a orbiculares, ápice agudo; pétalas com margem erosa; campos rupestres no Estado da Bahia.. T.
cardiophylla
4. Folhas elípticas, ápice acuminado; pétalas com margem fimbriada; cerrados do planalto das guianas no Estado do Amazonas e
Roraima.. T. fimbripetala
 
5. Lâmina foliar tomentosa.. 6
5. Lâmina foliar serícea.. 8
 
6. Subarbustos; lâminas foliares até 40 mm compr., ápice longo-acuminado, densamente lanoso-tomentosas, tricomas nunca
decíduos; cerrados nos Estados do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná,
São Paulo e Tocantins.. T. ambigua
6. Arbustos; lâminas foliares até 80 mm compr., ápice agudo a curto-acuminado, esparsamente tomentosas, tricomas decíduos.. 7
 
7. Lâminas foliares com tricomas enrolados, ápice agudo; cerrado no Estado de Minas Gerais.. T. humilis
7. Lâminas foliares com tricomas ondulados, ápice curto-acuminado; cerrado nos Estados do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais e São Paulo.. T. racemulosa
 
8. Subarbusto; folhas com indumento estrigoso; cerrado nos Estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraná, São Paulo e Tocantins.. T. jussieuana
8. Arbustos; folhas com indumento não estrigoso.. 9
 
9. Lâminas foliares elípticas; cerrados e campos rupestres nos Estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e Tocantins.. T. microphylla
9. Lâminas foliares estreitamente elípticas; cerrados nos Estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo.. T. salicifolia
 
10. Arbustos escandentes; florestas secas.. 11
10. Trepadeiras; floresta amazônica.. 18
 
11. Bractéolas filiformes.. 12
11. Bractéolas foliáceas.. 13
 
12. Ramos com lenticelas proeminentes; pecíolos até 7 mm compr.; lâminas foliares elípticas, com retículo de nervuras
quaternárias conspícuo abaxialmente; florestas secas nos Estados da Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins.. T. ramiflora
12. Ramos com lenticelas impressas; pecíolos até 3 mm compr.; lâminas foliares largo elípticas, com retículo de nervuras
quaternárias inconspícuo abaxialmente; florestas secas no bioma Cerrado nos Estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo.. T.
chamaecerasifolia
 
13. Bractéolas mais largas do que longas; florestas secas nos Estados do Ceará, Maranhão e Piauí.. T. latibracteolata
13. Bractéolas mais longas do que largas.. 14
 
14. Bractéolas elípticas; cerrados no Estado de Minas Gerais.. T. pohliana
14. Bractéolas lanceoladas a oblongas.. 15
 
15. Bractéolas lanceoladas.. 16
15. Bractéolas oblongas.. 17
 
16. Bractéolas estreito-lanceoladas; florestas secas e inselbergs nos Estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São
Paulo.. T. longibracteata
16. Bractéolas largo-lanceoladas; florestas secas no bioma Cerrado nos Estados da Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul.. T.
turnerae
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17. Bractéolas com ápice obtuso; caatinga e floresta atlântica; florestas secas nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo.. T. paludosa
17. Bractéolas com ápice agudo; florestas secas do bioma Pantanal nos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.. T.
hassleriana
 
18. Lâminas foliares ovadas; bractéolas com ápice obtuso; estiletes com ápice uncinado; floresta amazônica nos Estados do
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia.. T. maranhamensis
18. Lâminas foliares elípticas; bractéolas com ápice arredondado; estiletes com ápice truncado; floresta amazônica nos Estados do
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.. T. styloptera
 
19. Folhas reduzidas, subtendendo cada umbela do dicásio, ausentes; floresta atlântica.. 20
19. Folhas reduzidas, orbiculares, geralmente glandulosas, subtendendo cada umbela do dicásio, presentes; floresta amazônica e
atlântica.. 24
 
20. Lâminas foliares membranáceas, glabras; floresta ombrófila densa nos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo e
Pernambuco.. T. anisoptera
20. Lâminas foliares cartáceas, tomentosas a seríceas.. 21
 
21. Estípulas lineares, livres; mericarpos com inúmeras álulas entre as alas laterais e a ala dorsal..22
21. Estípulas triangulares, conadas; lâminas foliares com base obtusa a arredondada; mericarpos com poucas ou nenhuma álula
entre as alas laterais e a ala dorsal.. 23
 
22. Lâminas foliares com base cordada, abaxialmente tomentosas; florestas ombrófilas densas nos Estado do Paraná, Santa
Catarina e São Paulo.. T. xylosteifolia
22. Lâminas foliares com base arredondada, abaxialmente seríceas; florestas ombrófilas densas no Estado de Santa Catarina.. T.
catarinensis
 
23. Lâminas foliares tomentoso-velutinas, tricomas retos; floresta ombrófila densa em todos os Estados do bioma floresta atlântica
(exceto Rio Grande do Norte) e no Distrito Federal… T. phlomoides
23. Lâminas foliares tomentosas, tricomas ondulados; floresta ombrófila densa no Estado do Rio Grande do Sul.. T. mollis
 
24. Lâminas foliares tomentosas; floresta amazônica no Estado do Acre.. T. crotonifolia
24. Lâminas foliares glabras.. 25
 
25. Inflorescências com tricomas dourados; floresta amazônica no Estado do Acre.. T. amazonica
25. Inflorescências com tricomas alvos ou glabras.. 26
 
26. Folhas reduzidas associadas a inflorescência com glândulas na margem ou eglandulosas.. 27
26. Folhas reduzidas associadas a inflorescência com glândulas entre a nervura mediana e a margem.. 30
 
27. Arbustos; folhas reduzidas associadas a inflorescência com glândulas nas margens; cerrados no planalto das guianas no
Estados do Amazonas.. T. cordifolia
27. Trepadeiras; folhas reduzidas associadas a inflorescência eglandulosas.. 28
 
28. Pecíolos acima de 14 mm compr., lâminas foliares largo-elípticas; floresta amazônica e atlântica nos Estados do Acre, Amapá,
Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia
e São Paulo.. T. crispa
28. Pecíolos até 12 mm compr., lâminas foliares elípticas ou ovadas.. 29
 
29. Lâminas foliares ovadas, ápice acuminado; floresta amazônica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.. T. discolor
29. Lâminas foliares elípticas, ápice agudo; floresta amazônica no Estado do Acre.. T. tinifolia
 
30. Estípulas conadas, deixando uma cicatriz única no nó quando decíduas; floresta amazônica nos Estados do Amapá, Amazonas
e Pará.. T. natans
30. Estípulas livres, nunca deixando uma cicatriz única no nó quando decíduas.. 31
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31. Lâminas foliares até 112 mm compr., elípticas, ápice longo-acuminado; elaióforos estipitados em flores velhas e mericarpos;
estiletes finos; florestas secas e úmidas nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito
Santo, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe .. T. mucronata
31. Lâminas foliares até 180 mm compr., largamente elípticas, ápice curto-acuminado; elaióforos sempre sésseis em flores velhas
e mericarpos; estiletes grossos; floresta amazônica nos Estado do Acre e Amazonas.. T. magnifolia
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Tetrapterys amazonica C.E.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação
livre(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial glabra(s);
lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura não aplicável; lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma
acuminado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal mais 1 - muitas coflorescência em dicásio;
sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência principal tipo
umbela(s); bractéola(s) forma triangular(es); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s).
Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s);
mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 11470, NY, 02899257,  (NY02899257), Acre
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys ambigua (A.Juss.) Nied.
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea ambigua A.Juss.
basiônimo Mascagnia ambigua Griseb.
heterotípico Mascagnia lanata (A.Juss.) Skottsb.
heterotípico Mascagnia paraguayensis Nied.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento impressa(s) ou no mesmo nível(eis) da casca. Folha: estípula(s) forma linear(es);
estípula(s) conação livre(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s)
abaxial densamente lanoso(s) tomentoso(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura ondulada(s); lâmina(s) base forma
cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma longo(s) acuminado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência
principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência
principal tipo tirso(s); bractéola(s) forma foliácea(s); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma
arredondado(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento
pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Oliveira, F.C.A., 4, SP, 276769,  (SP021507), Distrito Federal
H.S. Irwin, 7160, NY, 916406,  (NY00916406), Goiás
Eiten, G., 8755, SP, 154016,  (SP016592), Mato Grosso
V.C. Souza, 24455, RB, 569537,  (RB00766001), Tocantins
R.C. Forzza, 4931a, SP, 405448,  (SP021494), Minas Gerais
G. Hatschbach, 32480, NY, 916411,  (NY00916411), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys ambigua (A.Juss.) Nied.

Figura 2: Tetrapterys ambigua (A.Juss.) Nied.

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. 2011. Tetrapterys Cav. (Malpighiaceae) do Centro-Oeste Brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. 46 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys anisoptera A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento impressa(s) ou no mesmo nível(eis) da casca. Folha: estípula(s) forma
triangular(es); estípula(s) conação conata(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência membranácea(s); lâmina(s)
indumento face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura não aplicável; lâmina(s) base forma
cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma curto(s) acuminado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência
principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência
principal tipo umbela(s); bractéola(s) forma oblonga(s); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma
arredondado(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento
glabro(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
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
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 10931, SP, 311773,  (SP022063), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys anisoptera A.Juss.

Figura 2: Tetrapterys anisoptera A.Juss.

Figura 3: Tetrapterys anisoptera A.Juss.

Figura 4: Tetrapterys anisoptera A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys cardiophylla Nied.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento proeminente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação
livre(s); lâmina(s) forma ovada(s)/orbicular(es); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial
glabra(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura não aplicável; lâmina(s) base forma truncada(s); lâmina(s) ápice(s)
forma acuminado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s)
folha(s) reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência principal tipo umbela(s); bractéola(s)
forma foliácea(s); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma arredondado(s). Flor: sépala(s) elaióforo
na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s)
dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Ganev, 504, SP, 315125,  (SP021523), Bahia
A.M. Amorim, 2821, NY, 528955,  (NY00528955), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

1144

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP021523
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00528955
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122474.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys cardiophylla Nied.

Figura 2: Tetrapterys cardiophylla Nied.

Figura 3: Tetrapterys cardiophylla Nied.

Figura 4: Tetrapterys cardiophylla Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Tetrapterys cardiophylla Nied.

Figura 6: Tetrapterys cardiophylla Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys catarinensis W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação conata(s);
lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial serícea(s); lâmina(s)
tricoma(s) trabécula(s) postura reta(s); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma obtuso(s). Inflorescência:
sinflorescência(s) organização florescência principal mais 1 - muitas coflorescência em dicásio; sinflorescência(s) folha(s)
reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência principal tipo umbela(s); bractéola(s) forma
triangular(es); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s)
pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s)
dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

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
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Schwirkowski, P., 3710, FURB (FURB65736), Santa Catarina
O.S. Ribas, 6558, MBM, Santa Catarina
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys chamaecerasifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento proeminente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação
livre(s); lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial lanoso(s)
tomentoso(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura ondulada(s); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s)
forma apiculado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s)
folha(s) reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência principal tipo umbela(s); bractéola(s)
forma oblonga(s); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo
na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s)
dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Ganev, 1049, SP, 315130 (SP021540), Bahia
R. MelloSilva, 10126, NY, 916422,  (NY00916422), Minas Gerais
M. Kuhlmann, 3925, SP, 64094, São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys chamaecerasifolia A.Juss.

Figura 2: Tetrapterys chamaecerasifolia A.Juss.

Figura 3: Tetrapterys chamaecerasifolia A.Juss.

Figura 4: Tetrapterys chamaecerasifolia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Tetrapterys chamaecerasifolia A.Juss.

Figura 6: Tetrapterys chamaecerasifolia A.Juss.

Figura 7: Tetrapterys chamaecerasifolia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys cordifolia W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação livre(s);
lâmina(s) forma orbicular(es); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s)
tricoma(s) trabécula(s) postura não aplicável; lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s)
ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência principal tipo tirso(s); bractéola(s) forma triangular(es);
bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese
séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as
lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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

G.T. Prance, 29005, K,  (K000427319), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Contrib. Univ. Mich. Herb. 16: 107 (1987)- 16: 107 (1987
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys crispa A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação conata(s);
lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s)
tricoma(s) trabécula(s) postura não aplicável; lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma longo(s)
acuminado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal mais 1 - muitas coflorescência em dicásio;
sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência principal tipo
umbela(s); bractéola(s) forma triangular(es); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s).
Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s);
mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 30272, INPA, 163130,  (INPA0163130), Pará
A.M. Amorim, 2919, NY, 634390,  (NY00634390), Bahia
G. Hatschbach, 62481, INPA, 205583,  (INPA0205583), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys crispa A.Juss.

Figura 2: Tetrapterys crispa A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. 2011. Tetrapterys Cav. (Malpighiaceae) do Centro-Oeste Brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. 46 p. 
Anderson, W.R. Malpighiaceae. 1981. In: The Botany of Guayana Highland - Part IX. Memoirs of the New York Botanical
Garden, 32: 270 – 271.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys crotonifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação conata(s);
lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial esparsamente tomentosa(s);
lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura ondulada(s); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma
obtuso(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal mais 1 - muitas coflorescência em dicásio;
sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência principal
tipo umbela(s); bractéola(s) forma triangular(es); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma
obtuso(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento glabro(s);
mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Silveira, 1286, NY, 230143,  (NY00230143), Acre
P.G. Delprete, 8535, NY, 867825,  (NY00867825), Acre
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys discolor (G.Mey.) DC.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tetrapterys discolor, .

Tem como sinônimo
basiônimo Triopterys discolor G. Mey.
heterotípico Tetrapterys ovalifolia Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação
conata(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial glabra(s);
lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura não aplicável; lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma
longo(s) acuminado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal mais 1 - muitas coflorescência
em dicásio; sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência principal
tipo umbela(s); bractéola(s) forma triangular(es); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma
obtuso(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento glabro(s);
mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Coêlho, L.F., INPA1348, INPA, 1348,  (INPA0001348), Amazonas
Oliveim, E., 1596, UB, 65279, Tocantins
G.T. Prance, 9767, INPA, 26902,  (INPA0026902), Roraima
Pereira-Silva, G., 16242, HUEFS, 199401, Rondônia
Pires, J.M., 51449, INPA, 93492,  (INPA0093492), Amapá
Malme, G.O., 1739, R, Mato Grosso
G.T. Prance, 12030, NY, 755841,  (NY00755841), Acre
Strudwick, J.J., 4365, INPA, 125741,  (INPA0125741), Pará
J.A. Ratter, 6771, INPA, 182517, Maranhão

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys discolor (G.Mey.) DC.

Figura 2: Tetrapterys discolor (G.Mey.) DC.

Figura 3: Tetrapterys discolor (G.Mey.) DC.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Tetrapterys discolor (G.Mey.) DC.

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. 2011. Tetrapterys Cav. (Malpighiaceae) do Centro-Oeste Brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. 46 p.
Anderson, W.R. Malpighiaceae. The Botany of Guayana Highland - Part IX. 1981. Memoirs of the New York Botanical
Garden 32: 269 - 270.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys fimbripetala A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento proeminente(s). Folha: estípula(s) forma linear(es); estípula(s) conação livre(s);
lâmina(s) forma obovada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial esparsamente serícea(s);
lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura reta(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma longo(s)
acuminado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s)
reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência principal tipo tirso(s); bractéola(s) forma
foliácea(s); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-
antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) fimbriada(s). Fruto: indumento glabro(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais)
e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 55416, RB, 194637,  (RB00215203)
A.S. Tavares, 134, NY, 1857402 (NY01857402), Amazonas
G.T. Prance, 9903, INPA, 27036,  (INPA0027036), Roraima

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W.R. Malpighiaceae. The Botany of Guayana Highland - Part IX. 1981. Memoirs of the New York Botanical
Garden 32: 262 - 263.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys hassleriana Nied.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento impressa(s) ou no mesmo nível(eis) da casca. Folha: estípula(s) forma
linear(es); estípula(s) conação livre(s); lâmina(s) forma oblonga(s); lâmina(s) consistência membranácea(s); lâmina(s)
indumento face(s) abaxial esparsamente tomentosa(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura ondulada(s); lâmina(s)
base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência
principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência
principal tipo umbela(s); bractéola(s) forma oblonga(s); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma
acuminada(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento
glabro(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Pott, 7654, SP, 313937,  (SP016588), Mato Grosso do Sul
Cunha, C.N., 2169, SP, 313903,  (SP016596), Mato Grosso do Sul
J.R. Pirani, 1176, NY, 916429,  (NY00916429), Mato Grosso

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. 2011. Tetrapterys Cav. (Malpighiaceae) do Centro-Oeste Brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. 46 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys humilis A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento impressa(s) ou no mesmo nível(eis) da casca. Folha: estípula(s) forma
triangular(es); estípula(s) conação livre(s); lâmina(s) forma estreitamente elíptica(s); lâmina(s) consistência cartácea(s);
lâmina(s) indumento face(s) abaxial esparsamente lanoso(s) tomentoso(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura
enrolada(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s). Inflorescência: sinflorescência(s)
organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento
cor dourado; florescência principal tipo umbela(s); bractéola(s) forma lanceada(s); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s);
bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s).
Fruto: indumento pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

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
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. SaintHilaire, s.n., P, P00577470,  (P00577470), Minas Gerais
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys jussieuana Nied.
Tem como sinônimo
heterotípico Hiraea argentea A.Juss.
heterotípico Mascagnia argentea Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma linear(es); estípula(s) conação livre(s);
lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial serícea(s)/estrigoso(s);
lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura reta(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s)
ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência principal tipo tirso(s); bractéola(s) forma foliácea(s);
bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese
séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as
lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Eiten, 8538, SP, 127905,  (SP016591), Mato Grosso
S. SouzaSilva, 484, SP, 409410,  (SP021595), Goiás
P.S. Carvalho, 346, INPA, 245455,  (INPA0245455), Distrito Federal
M.L. Gasparini, 45, SP, 313931,  (SP016598), Mato Grosso do Sul
A. Macedo, 1250, SP, 58181,  (SP022016), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys jussieuana Nied.

Figura 2: Tetrapterys jussieuana Nied.

Figura 3: Tetrapterys jussieuana Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Tetrapterys jussieuana Nied.

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. 2011. Tetrapterys Cav. (Malpighiaceae) do Centro-Oeste Brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. 46 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys latibracteolata Nied.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento impressa(s) ou no mesmo nível(eis) da casca. Folha: estípula(s) forma linear(es);
estípula(s) conação livre(s); lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) consistência membranácea(s); lâmina(s) indumento face(s)
abaxial tomentosa(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura reta(s); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s)
forma acuminado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s)
folha(s) reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência principal tipo umbela(s); bractéola(s)
forma foliácea(s); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma arredondado(s). Flor: sépala(s) elaióforo
na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento glabro(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s)
dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Carrasco

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará, Maranhão, Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Fernandes, s.n., EAC, 2937
Araújo, F.S., 582, EAC (EAC0022549), Ceará
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys longibracteata A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento impressa(s) ou no mesmo nível(eis) da casca. Folha: estípula(s) forma
triangular(es); estípula(s) conação livre(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s)
indumento face(s) abaxial glabrescente(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura reta(s); lâmina(s) base forma obtusa(s);
lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s);
sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência principal tipo
umbela(s); bractéola(s) forma lanceada(s); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma acuminada(s).
Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s);
mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

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

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

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Gaudichaud, 970, RB, 37909,  (RB00214934)
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys magnifolia Griseb.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação
conata(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial glabra(s);
lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura não aplicável; lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma longo(s)
acuminado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal mais 1 - muitas coflorescência em dicásio;
sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência principal tipo
umbela(s); bractéola(s) forma triangular(es); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s).
Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s);
mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 16796, INPA, 39986,  (INPA0039986), Amazonas
E. Poeppig, 2820, G (G00368248), Amazonas, Typus
D. Daly, 6934, NY, 1187586,  (NY01187586), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

1166

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

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/INPA0039986
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY01187586
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122520.jpg


Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys magnifolia Griseb.

Figura 2: Tetrapterys magnifolia Griseb.

BIBLIOGRAFIA

Grisebach, A. 1849. Malpighiaceae. In: Klotzsch, J. F. Beitraege zu einer Flora der Aequaenoctial-Gegenden der neuen Welt,
Linnaea 22: 22.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys maranhamensis A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Hiraea gracilis Benth.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento proeminente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação
livre(s); lâmina(s) forma lanceada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial glabra(s);
lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura não aplicável; lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s)
ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência principal tipo tirso(s); bractéola(s) forma foliácea(s);
bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese
séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as
lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.H. Muniz, 172, SP, 263632,  (SP021591), Maranhão
A. Vicentini, 1213, RB, 336049,  (RB00215324), Amazonas
W.A. Rodrigues, 10218, INPA, 94072,  (INPA0094072), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys maranhamensis A.Juss.

Figura 2: Tetrapterys maranhamensis A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Jussieu, A. de 1843. Monographie de la familie des Malpighiacées. Archs Mus. Nat. Hist. Nat., 3: 537.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys microphylla (A.Juss.) Nied.
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea microphylla A.Juss.
homotípico Mascagnia microphylla (A.Juss.) Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação
livre(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial serícea(s);
lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura reta(s); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s)
presente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência principal tipo tirso(s); bractéola(s) forma filiforme(s);
bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese
séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as
lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Proença, 3401, SP, 399435,  (SP021614), Goiás
F.M. LimaFilho, s.n., SP, 276348 (SP0211673), Bahia
R. Romero, 815, SP, 286480,  (SP021721), Minas Gerais
B.M.T. Walter, 5297, SP, 386618,  (SP021616), Tocantins

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys microphylla (A.Juss.) Nied.

Figura 2: Tetrapterys microphylla (A.Juss.) Nied.

Figura 3: Tetrapterys microphylla (A.Juss.) Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Tetrapterys microphylla (A.Juss.) Nied.

Figura 5: Tetrapterys microphylla (A.Juss.) Nied.

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. 2011. Tetrapterys Cav. (Malpighiaceae) do Centro-Oeste Brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. 46 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys mollis Griseb.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação livre(s);
lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência membranácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial densamente
tomentosa(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura enrolada(s); lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s)
forma obtuso(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal mais 1 - muitas coflorescência em
dicásio; sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência principal
tipo umbela(s); bractéola(s) forma triangular(es); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma
arredondado(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento
pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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 (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., K,  (K000427325), Rio Grande do Sul, Typus
F. Sellow, IV. it. d.1604, NY, 528990,  (NY00528990), Rio Grande do Sul

BIBLIOGRAFIA

Grisebach, A. 1839. Malpighiacearum brasiliensium centuriam. Linnaea 13: 232 – 233.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys mucronata Cav.
Tem como sinônimo
homotípico Triopterys acuminata Willd.
homotípico Triopterys mucronata (Cav.) Raeusch
heterotípico Tetrapterys crebriflora A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação livre(s);
lâmina(s) forma obovada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial glabrescente(s);
lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura reta(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma curto(s)
acuminado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal mais 1 - muitas coflorescência em dicásio;
sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor ausente(s) / não aplicável; florescência
principal tipo umbela(s); bractéola(s) forma triangular(es); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s)
forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese estipitado(s); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento
glabro(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

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 Ciliar ou Galeria, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Labouriau, L., 1036, SP, 67396,  (SP021854), Minas Gerais
A.P. Duarte, 1348, RB, 64295,  (RB00214921), Ceará
Carniello, M.A.; et al., 12, SP, 378533,  (SP021829), Mato Grosso
Pires, J.M., 50908B, INPA, 93490,  (INPA0093490), Amapá
J. A. Silva, 670, NY, 164678,  (NY00164678), Roraima
Farias, R.R., 369, UEC, 127265 (UEC051763), Piauí
Vasconcellos, J.M., s.n., SP, 76822a,  (SP021835), Paraíba
K. Almeida, 181, NY, 687261,  (NY00687261), Pernambuco
Staviski, M.N.R., 865, SP, 202620,  (SP021856), Alagoas
Ferreira, C.A.C., 2395, INPA, 96744,  (INPA0096744), Pará
Ferreira, C.A.C., 2619, INPA, 97819,  (INPA0097819), Acre
Kunimitu, T., s.n., SP, 386893 (SP021828), Goiás
G. Hatschbach, 49922, RB, 345482,  (RB00214752), Espírito Santo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Edwall, G., CGG2595, SP, 12013,  (SP021483), São Paulo
D. Daly, D287, NY, 528998,  (NY00528998), Maranhão
J.P. Lanna, 92, NY, 528992,  (NY00528992), Rio de Janeiro
Costa, O.A., s.n., R, Distrito Federal
A.M. Carvalho, 6472, NY, 476169,  (NY00476169), Bahia
Ferreira, C.A.C., 130, INPA, 87464,  (INPA0087464), Amazonas
J.C.Gomes, 1033, RB, 118104,  (RB00215349), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tetrapterys mucronata Cav.

Figura 3: Tetrapterys mucronata Cav.

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. 2011. Tetrapterys Cav. (Malpighiaceae) do Centro-Oeste Brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. 46 p.
Anderson, W.R. Malpighiaceae. The Botany of Guayana Highland - Part IX. 1981. Memoirs of the New York Botanical
Garden 32: 262 - 263.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys natans W.R.Anderson
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação
livre(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial glabra(s);
lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura não aplicável; lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s) forma
agudo(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal mais 1 - muitas coflorescência em dicásio;
sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor ausente(s) / não aplicável; florescência
principal tipo umbela(s); bractéola(s) forma triangular(es); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s)
forma arredondado(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento
pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

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

MATERIAL TESTEMUNHO

B. V. Rabelo, 1859, NY, 1181902,  (NY01181902), Amapá, Typus
E.F.D. Poeppig, 2820, GOET (GOET007681), Amazonas, Typus
A. S. Tavares, 318, NY, 1091446,  (NY01091446), Pará, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, W. R. 2007. Notes on neotropical Malpighiaceae - IX. Contr. Univ. Michigan Herb.  25: 107 - 110.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys paludosa A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento impressa(s) ou no mesmo nível(eis) da casca. Folha: estípula(s) forma
triangular(es); estípula(s) conação livre(s); lâmina(s) forma lanceada(s); lâmina(s) consistência membranácea(s); lâmina(s)
indumento face(s) abaxial densamente tomentosa(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura reta(s); lâmina(s) base
forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência
principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência
principal tipo umbela(s); bractéola(s) forma estreitamente lanceada(s)/foliácea(s); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s);
bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s).
Fruto: indumento pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

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

MATERIAL TESTEMUNHO

Farias, G.L., 2, CVRD, 1111, Espírito Santo
Sasaki, D.; Pavan, D., 687, SP, 370680,  (SP021631), São Paulo
R.M. Harley, 27136, NY, 537704,  (NY00537704), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys paludosa A.Juss.

Figura 2: Tetrapterys paludosa A.Juss.

Figura 3: Tetrapterys paludosa A.Juss.

Figura 4: Tetrapterys paludosa A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Tetrapterys paludosa A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.
Tem como sinônimo
heterotípico Tetrapterys rotundifolia A.Juss.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação
conata(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial densamente
tomentosa(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura ondulada(s); lâmina(s) base forma obtusa(s); lâmina(s) ápice(s)
forma obtuso(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal mais 1 - muitas coflorescência em
dicásio; sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência principal tipo
umbela(s); bractéola(s) forma triangular(es); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma obtuso(s).
Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s);
mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, 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

Costa, C.B., 324, CVRD, 6537,  (CVRD006537), Espírito Santo
I. Cordeiro, 1359, SP, 269125,  (SP022033), São Paulo
J.G. Jardim, 470, CEPEC, 61703, Sergipe
A.M. Amorim, 3258, SP, 344494,  (SP022000), Rio de Janeiro
G. Hatschbach, 31616, NY, 916512,  (NY00916512), Minas Gerais
A.M. Carvalho, 6202, NY, 537709,  (NY00537709), Bahia
Alves-Araújo, A., 1222, CEPEC, 131786, Pernambuco
A.M. Amorim, 3473, SP, 367637 (SP021997), Alagoas
Vieira, F.C.S., 289, SP, 412003 (SP021909), Santa Catarina
G. Hatschbach, 38537, NY, 537722,  (NY00537722), Paraná
M. Sobral, 8026, SP, 346457 (SP021954), Rio Grande do Sul
J.F. Ramos, 6662, SP, 174807,  (SP022040), Distrito Federal
A. Pott, 5494, CPAP, 7544, Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.

Figura 2: Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.

Figura 3: Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.

Figura 5: Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.

Figura 6: Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 7: Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys pohliana Nied.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento impressa(s) ou no mesmo nível(eis) da casca. Folha: estípula(s) forma linear(es);
estípula(s) conação livre(s); lâmina(s) forma lanceada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s)
abaxial esparsamente tomentosa(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura ondulada(s); lâmina(s) base forma cordada(s);
lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s);
sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência principal tipo
umbela(s); bractéola(s) forma lanceada(s); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s). Flor:
sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento glabro(s); mericarpo(s)
álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.B.E. Pohl, 2687, FMNH, V0062801F,  (V0062801F), Typus

BIBLIOGRAFIA

Niedenzu, F. 1928. Malpighiaceae. In: Engler A. Das Pflanzenreich. Wilhelm Engelmann. Leipzig 141(4):  172-173. 
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys racemulosa A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento impressa(s) ou no mesmo nível(eis) da casca. Folha: estípula(s) forma
triangular(es); estípula(s) conação livre(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s)
indumento face(s) abaxial densamente tomentosa(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura reta(s); lâmina(s) base forma
cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal
solitária(s); sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência
principal tipo tirso(s); bractéola(s) forma lanceada(s); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s)
forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento
pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, 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 (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.G.M. Caporal, 1007, CGMS, Mato Grosso do Sul
H.S. Irwin, 7919, NY, 537823,  (NY00537823), Distrito Federal
I. SilberbauerGottsberger, 3R13672, NY, 537821,  (NY00537821), São Paulo
C. Claussen, s.n., P, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. 2011. Tetrapterys Cav. (Malpighiaceae) do Centro-Oeste Brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. 46 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys ramiflora A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Tetrapterys helianthemifolia Griseb.
heterotípico Tetrapterys stephaniana Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento proeminente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação
livre(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial glabrescente(s);
lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura reta(s); lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma apiculado(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s)
ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência principal tipo umbela(s); bractéola(s) forma lanceada(s);
bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma acuminada(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese
séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as
lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

Forma de Vida
Subarbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

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

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 7325, NY, 916521,  (NY00916521), Goiás
H.S. Irwin, 6240, NY, 916514,  (NY00916514), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys ramiflora A.Juss.

Figura 2: Tetrapterys ramiflora A.Juss.

BIBLIOGRAFIA

Francener, A. 2011. Tetrapterys Cav. (Malpighiaceae) do Centro-Oeste Brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. 46 p.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys salicifolia (A.Juss.) Nied.
Tem como sinônimo
basiônimo Hiraea salicifolia A.Juss.
homotípico Mascagnia salicifolia (A.Juss.) Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento impressa(s) ou no mesmo nível(eis) da casca. Folha: estípula(s) forma
triangular(es); estípula(s) conação livre(s); lâmina(s) forma lanceada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s)
indumento face(s) abaxial serícea(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura reta(s); lâmina(s) base forma cuneada(s);
lâmina(s) ápice(s) forma agudo(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s);
sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência principal tipo
tirso(s); bractéola(s) forma foliácea(s); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma acuminada(s). Flor:
sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento glabro(s); mericarpo(s)
álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

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
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F. Regnell, III336, NY, 537746,  (NY00537746), Minas Gerais
L. Krieger, s.n., SP, 348941,  (SP022019), Paraná
V.C. Souza, 7108, SP, 306748,  (SP022057), São Paulo
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys styloptera A.Juss.
Tem como sinônimo
heterotípico Tetrapterys squarrosa (Griseb.) Griseb.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação livre(s);
lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial glabra(s); lâmina(s)
tricoma(s) trabécula(s) postura não aplicável; lâmina(s) base forma cuneada(s); lâmina(s) ápice(s) forma acuminado(s).
Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s)
ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência principal tipo tirso(s); bractéola(s) forma oblonga(s);
bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma arredondado(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese
séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento glabro(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as
lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

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, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 301, RB, 293833,  (RB00215026)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys styloptera A.Juss.

Figura 2: Tetrapterys styloptera A.Juss.

Figura 3: Tetrapterys styloptera A.Juss.

Figura 4: Tetrapterys styloptera A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys tinifolia Triana & Planch.
Tem como sinônimo
heterotípico Tetrapterys glabrifolia (Griseb.) Small

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação conata(s);
lâmina(s) forma elíptica(s)/obovada(s); lâmina(s) consistência coriácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial glabra(s);
lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura não aplicável; lâmina(s) base forma arredondada(s); lâmina(s) ápice(s) forma
acuminado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s) folha(s)
reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor alvo; florescência principal tipo umbela(s); bractéola(s) forma
triangular(es); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s)
pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento glabro(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais)
e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

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)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Silveira, 632, NY, 330616,  (NY00330616), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys tinifolia Triana & Planch.

Figura 2: Tetrapterys tinifolia Triana & Planch.

Figura 3: Tetrapterys tinifolia Triana & Planch.

Figura 4: Tetrapterys tinifolia Triana & Planch.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys turnerae Mart. ex A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento proeminente(s). Folha: estípula(s) forma linear(es); estípula(s) conação
livre(s); lâmina(s) forma ovada(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial densamente
tomentosa(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura ondulada(s); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s)
forma apiculado(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal solitária(s); sinflorescência(s)
folha(s) reduzida(s) ausente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência principal tipo umbela(s); bractéola(s)
forma triangular(es); bractéola(s) glândula(s) glandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma agudo(s). Flor: sépala(s) elaióforo
na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s)
dorsal(ais) e as lateral(ais) ausente(s) ou poucas.

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, Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Pott, 11363, SP, 378764,  (SP022146), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Tetrapterys xylosteifolia A.Juss.
DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) lenticela(s) desenvolvimento ausente(s). Folha: estípula(s) forma triangular(es); estípula(s) conação
conata(s); lâmina(s) forma elíptica(s); lâmina(s) consistência cartácea(s); lâmina(s) indumento face(s) abaxial tomentoso(s)
velutina(s); lâmina(s) tricoma(s) trabécula(s) postura ondulada(s); lâmina(s) base forma cordada(s); lâmina(s) ápice(s)
forma obtuso(s). Inflorescência: sinflorescência(s) organização florescência principal mais 1 - muitas coflorescência em
dicásio; sinflorescência(s) folha(s) reduzida(s) presente(s); sinflorescência(s) indumento cor dourado; florescência principal
tipo umbela(s); bractéola(s) forma triangular(es); bractéola(s) glândula(s) eglandulosa(s); bractéola(s) ápice(s) forma
arredondado(s). Flor: sépala(s) elaióforo na(s) pós-antese séssil(eis); pétala(s) margem(ns) erosa(s). Fruto: indumento
pubescente(s); mericarpo(s) álula(s) entre a(s) dorsal(ais) e as lateral(ais) muitas.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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 (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Assis, M.A., 479, SP, 306739,  (SP022065), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Tetrapterys xylosteifolia A.Juss.

Figura 2: Tetrapterys xylosteifolia A.Juss.

Figura 3: Tetrapterys xylosteifolia A.Juss.

Figura 4: Tetrapterys xylosteifolia A.Juss.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 5: Tetrapterys xylosteifolia A.Juss.
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Thryallis Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Thryallis, Thryallis brachystachys, Thryallis laburnum, Thryallis latifolia,
Thryallis longifolia, Thryallis parviflora.

COMO CITAR

Pessoa, C. 2020. Thryallis in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB8972.

Tem como sinônimo
heterotípico Hemsleyna Kuntze

DESCRIÇÃO

Thryallis é facilmente reconhecido por apresentar tricomas estrelados e sépalas eglandulosas, encobrindo as pétalas quando em
botão e alargando-se quando em fruto (Anderson 1995).

COMENTÁRIO

Thryallis compreende cinco espécies distribuídas no Paraguai, Bolívia e Brasil, neste ultimo podem ser encontradas em áreas de
cerrado, matas, caatinga, restinga, floresta secundária e beiras de estrada, ocasionalmente em mata ciliar (Anderson 1995).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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 Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

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

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas com indumento formado apenas por tricomas estipitados e tricomas sésseis ausentes.
    2. Pecíolo com um par de glândulas proeminentes a estipitadas no ápice. Thryallis longifolia
    2'. Pecíolo com um par de glândulas sésseis no ápice. Thryallis laburnum
1'. Folhas com indumento formado por tricomas curtos a longamente estipitados e tricomas sésseis presentes.
        3. Lâmina não rugosa, face abaxial com indumento denso formado por tricomas estipitados e
sésseis. Thryallis brachystachys
        3'. Lâmina rugosa, face abaxial com indumento esparso formado por tricomas curtos a longamente estipitados e sésseis.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

            4. Pecíolo com um par de glândulas estipitadas no ápice. Brácteas e bractéolas decíduas ou persistentes na antese,
ocasionalmente no fruto. Thryallis parviflora
            4'. Pecíolo com um par de glândulas sésseis no ápice, as vezes com um par de glândulas na base da lâmina ou na margem
da lâmina proxima a base. Brácteas e bractéolas caducas ou decíduas na antese, não persistentes no fruto. Thryallis latifolia

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. 1995. Revision of Thryallis (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 20: 3-14.
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Thryallis brachystachys Lindley
Tem como sinônimo
homotípico Hemsleyna brachystachys (Lindl.) Kuntze
heterotípico Banisteria mutabilis Vell.

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) rugosa(s); tricoma(s) estrelado(s) curto(s) a(s) longo(s) e séssil(eis) presente(s); glândula(s) séssil(eis).
Inflorescência: bráctea(s) decídua(s) na(s) antese; bractéola(s) decídua(s) na(s) antese.

COMENTÁRIO

Distribuição: BA, ES, PR, RJ, MG, SP e SC

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

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

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 37839, SP, 151985,  (SP022171), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Thryallis brachystachys Lindley

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. 1995. Revision of Thryallis (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 20:3-14.
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Thryallis laburnum S.Moore
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) rugosa(s); tricoma(s) estrelado(s) curto(s) a(s) longo(s) e séssil(eis) presente(s); glândula(s) séssil(eis).
Inflorescência: bráctea(s) caduca(s); bractéola(s) caduca(s).

COMENTÁRIO

Distribuição: MS

Forma de Vida
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 (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Moore, S., 970, NY, 38460 (NY00038460), Mato Grosso do Sul, Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. 1995. Revision of Thryallis (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 20: 9-10.
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Thryallis latifolia Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Hemsleyna latifolia (Mart.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) não rugosa(s); tricoma(s) estrelado(s) curto(s) a(s) longo(s) e séssil(eis) presente(s); glândula(s) séssil(eis).
Inflorescência: bráctea(s) decídua(s) na(s) antese; bractéola(s) decídua(s) na(s) antese.

COMENTÁRIO

Distribuição: MG e SP.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.P. Heringer, 3815, SP, 77818,  (SP022190), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 1: Thryallis latifolia Mart.

Figura 2: Thryallis latifolia Mart.

Figura 3: Thryallis latifolia Mart.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. 1995. Revision of Thryallis (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 20: 10-11.
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Thryallis longifolia Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Hemsleyna longifolia (Mart.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) rugosa(s); tricoma(s) estrelado(s) na(s) face(s) abaxial e séssil(eis) ausente(s); glândula(s) estipitada(s)/
séssil(eis). Inflorescência: bráctea(s) decídua(s) na(s) antese; bractéola(s) decídua(s) na(s) antese.

COMENTÁRIO

Distribuição: CE, RN, PB, PE, BA, MG, AL e SE.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 11739, NY, 537767 (NY00537767), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Thryallis longifolia Mart.

Figura 2: Thryallis longifolia Mart.

Figura 3: Thryallis longifolia Mart.

Figura 4: Thryallis longifolia Mart.
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Figura 5: Thryallis longifolia Mart.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. 1995. Revision of Thryallis (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 20: 11-12.
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Thryallis parviflora C.Anderson
DESCRIÇÃO

Folha: lâmina(s) não rugosa(s); tricoma(s) estrelado(s) curto(s) a(s) longo(s) e séssil(eis) presente(s); glândula(s) estipitada(s)/
séssil(eis). Inflorescência: bráctea(s) persistente(s) na(s) antese; bractéola(s) persistente(s) na(s) antese.

COMENTÁRIO

Distribuição: DF e GO.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

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 (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 11341, NY, 916554,  (NY00916554), RB, 170277,  (RB00540781), Typus

BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. 1995. Revision of Thryallis (Malpighiaceae). Contr. Univ. Michigan Herb. 20: 3-14.
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Verrucularina Rauschert
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Verrucularina, Verrucularina glaucophylla, Verrucularina piresii.

COMO CITAR

Francener, A. 2020. Verrucularina in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB19506.

Tem como sinônimo
basiônimo Verrucularia A.Juss.

DESCRIÇÃO

Arbusto a arvoreta, folhas eglandulares, estípulas epipetiolares, livres, ou levemente conadas. Pseudoracemos terminais, com
cincínios 1-4-flores; brácteas e bractéolas eglandulares e persistentes. Sépalas todas biglandulares, com as glândulas adjacentes
algumas vezes conadas. Pétalas amarelas, a pétala posterior um pouco diferente das laterais, exceto pela unha espessa. Estames
10, filamentos glabros, os opostos as sépalas maiores que aqueles opostos as pétalas, anteras semelhantes, glabras, 4-locular, cada
um dos lóculos externos com uma linha ou agregado de projeções verruculares em direção ao ápice. Ovário tricarpelar, trilocular;
estilete 3, glabros, subulados com estigma apical pequeno. Fruto tricoca (Anderson et al. 2006). 

COMENTÁRIO

Verrucularia é um gênero que apresenta apenas duas espécies; V. glaucophylla, restrita a Chapada Diamantina em campos
rupestres, carrasco de campo, margem de rios, cerrado, em altitudes maiores que 900 m e V. piresii, restrita a Serra do Aracá no
Amazonas. 
Etimologia: O nome genérico refere-se as projeções verruculares encontradas próxima ao ápice das anteras, característica do
gênero.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
Nordeste (Bahia)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.  Folhas agudas no ápice, face abaxial verde-clara; pecíolo (8-) 10,0-13,0 mm compr.; pétalas glabras; anteras com 1-3 verrugas
desiguais em cada lado; ovário seríceo na base e glabro no ápice..........................V. piresii
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1’. Folhas ápice acuminado, cuspidado ou retuso no ápice; face abaxial verde-glauca ou ferrugínea; pecíolo 2,0 – 6,0 mm compr.;
pétalas geralmente com poucos tricomas na unha e margem; anteras com verrugas indivisas apicalmente; ovário esparsamente-
seríceo a piloso, com tricomas uniforme................V. glaucophylla
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Verrucularina glaucophylla (A.Juss.)
Rauschert
Tem como sinônimo
basiônimo Verrucularia glaucophylla A.Juss.

DESCRIÇÃO

Folha: consistência subcoriácea(s); lâmina(s) obovada(s); pecíolo(s) eglanduloso(s). Inflorescência: inflorescência(s)
racemosa(s). Flor: pétala(s) amarela; elaióforo 10; sépala(s) plana(s); estame(s) desigual(ais); filete(s) glabro(s); antera(s)
glabra(s); ovário(s) canescente(s)/glabrescente(s). Fruto: fruto(s) tricoca(s); pilosidade canescente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto 1,5-2,5 m alt. Folhas subcoriáceas; pecíolo 2,0-6,0 mm compr., piloso a glabrescente, eglanduloso; lâmina 1,6-6,5
× 0,9-3,6 cm, obovada, base aguda, ápice acuminado, cuspidado ou retuso, margem revoluta; face adaxial glabra; face
abaxial pilosa ou glabrescente, eglandulosa, verde-glauca ou ferrugínea. Pseudoracemos terminais com cincínios, 1-4-
flora, pedúnculo desenvolvido; brácteas 1,5-2,5 mm compr.; bractéolas 1,2-2,0 mm compr., triangulares; pedicelo 9,0-12,0
mm compr. Sépalas planas, 2,5-3,0 × 1,1-1,3 mm, esverdeadas a amarelas, glabras; todas biglandulosas. Pétalas amarelas,
geralmente com poucos tricomas na unha e na margem, margem inteira a erosa; laterais reflexas, limbo 4,0-5,0 × 2,0-3,5 mm;
posterior reflexa, limbo 3,0-4,0 × 5,0-6,0 mm. Estames desiguais; filetes glabros, amarelados a vinosos, conados na base,
2,7-3,8 mm compr.; anteras glabras, com projeções verrucosas no ápice, indivisas. Ovário esparsamente-seríceo a piloso,
uniforme; estiletes 1,2-2,5 mm compr., retos, os dois posteriores mais longos do que o anterior, glabros, ápice subulado; estigma
terminal. Tricoca 3,2-3,7 x 2,8-3,0 mm, canescente. 

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiróz, 5050, SP, 329034,  (SP022247), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Verrucularina glaucophylla (A.Juss.) Rauschert

Figura 2: Verrucularina glaucophylla (A.Juss.) Rauschert

Figura 3: Verrucularina glaucophylla (A.Juss.) Rauschert
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Angiospermas Malpighiaceae Juss.

Figura 4: Verrucularina glaucophylla (A.Juss.) Rauschert

Figura 5: Verrucularina glaucophylla (A.Juss.) Rauschert

Figura 6: Verrucularina glaucophylla (A.Juss.) Rauschert
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Figura 7: Verrucularina glaucophylla (A.Juss.) Rauschert
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Verrucularina piresii (W.R.Anderson)
Rauschert
Tem como sinônimo
basiônimo Verrucularia piresii W.R.Anderson

DESCRIÇÃO

Folha: consistência subcoriácea(s); lâmina(s) elíptica(s); pecíolo(s) eglanduloso(s). Inflorescência: inflorescência(s)
racemosa(s). Flor: pétala(s) amarela; elaióforo 10; sépala(s) plana(s); estame(s) desigual(ais); filete(s) glabro(s); antera(s)
glabra(s); ovário(s) glabro(s)/seríceo(s). Fruto: fruto(s) tricoca(s); pilosidade glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Arbusto a arvoreta 0,5-3,0 m alt. Folhas subcoriáceas; pecíolo (8-) 10,0-13,0 mm compr., seríceo ou glabrescente; lâmina
4,0-5,5 x 1,5-2,5 cm, elíptica, base atenuada, ápice agudo, margem revoluta; face adaxial glabra; face abaxial glabra ou com
alguns tricomas na nervura principal, eglandulosa, verde-clara.  Pseudoracemos terminais com cincínios, 1-2-flora, pedúnculo
desenvolvido; brácteas e bractéolas ca. 2,4 mm compr; pedicelo 6,0-8,0 mm compr. Sépalas planas, 2,0-2,5 x ca. 1,3 mm,
esverdeadas a amarelas, glabras; todas biglandulosas. Pétalas amarelas, margem erosa; laterais reflexas, limbo 5,0-6,0 x 2,0-3,0
mm; posterior reflexa, limbo ca. 5,0 x ca. 3,0 mm. Estames desiguais; filetes glabros, vinosos, conados na base 2,4-4,0 mm
compr.; anteras glabras, com projeções verrucosas no ápice, 1-3 verrugas desiguais em cada lado. Ovário seríceo na base e glabro
no ápice, estiletes ca. 3,5 mm compr. Fruto não visto.

Forma de Vida
Arbusto

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.J. Dorado, s.n., SP, 333710,  (SP022260), Amazonas
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