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Espécies novas de Anthurium e Philodendron (Araceae)
do sudeste brasileiro

Marcus A. Nadruz Coelho1

Resumo: Sete espécies novas, A.	ribeiroi Nadruz, A.	queirozianum Nadruz, A.	
riodocense Nadruz, A.	siqueirae	Nadruz, A.	zeneidae Nadruz, Philodendron	
ruthianum Nadruz e P.	follii Nadruz, são descritas para a Reserva Natural Vale 
no estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil. Com exceção de P.	ruthianum, 
as demais espécies são, até o momento, endêmicas na área em estudo. São 
fornecidas diagnoses, ilustrações e comentários sobre distribuição geográfica, 
ecologia, fenologia e estado de conservação destas espécies.
Palavras-chave: Brasil, Espírito Santo, Reserva Natural Vale, taxonomia.

Abstract: New species of Anthurium and Philodendron (Araceae) from 
southeastern Brazil. Seven new species, A.	ribeiroi Nadruz, A.	queirozianum 
Nadruz, A.	riodocense, A.	siqueirae, A.	zeneidae Nadruz, Philodendron	ruthia-
num Nadruz and P.	 follii Nadruz, are described from Vale Natural Reserve, 
state of Espírito Santo, southeastern Brazil. Except for P.	ruthianum, the other 
species are, so far, endemic in the studied area. Descriptions, illustrations and 
comments on geographical distribution, phenology and conservation status of 
the species are provided.
Key words: Brazil, Espírito Santo, Reserva Natural Vale, taxonomy.

No estado do Espírito Santo, a família Araceae está representada por 14 
gêneros (Coelho et	al. 2010) e cerca de 60 espécies com ocorrência em restin-
ga, mata atlântica de encosta baixa, alta e campos de altitude. Muitas espécies 
novas vêm sendo descritas para o estado (Coelho, 2006; Gonçalves & Salviani, 
2002, Gonçalves, 2002; Sakuragui et	al., 2005), mostrando a importância dos 
trabalhos de campo, objetivando inventários da família nas diversas formações 
vegetais que cobrem o estado. 

A Reserva Natural Vale situa-se em parte dos municípios de Linha-
res e São Mateus, ao norte do estado do Espírito Santo. Possui 21.787 ha, 
representando 25% da cobertura florestal natural existente do Espírito Santo. 
A cobertura vegetal compreende a Floresta de Tabuleiro, que é dividida em 
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quatro fitofisionomias distintas: Floresta Alta, Floresta de Muçununga, Floresta 
Permanentemente ou Sazonalmente Inundada (Brejo, Floresta de Várzea e 
Mata Ciliar) e Campo Nativo (Thomas, 2008). As altitudes variam de 28 a 65 
m e a área da Reserva faz parte do corredor ecológico central da mata atlântica 
(MMA 2006).

As primeiras coletas de Araceae na Reserva Natural Vale datam da 
década de 1970, sendo que nos últimos 13 anos foram intensificadas. Durante 
os trabalhos de inventário da família na área, foram descobertas e são aqui 
apresentadas: A.	 ribeiroi Nadruz, A.	 queirozianum Nadruz, A.	 riodocense	
Nadruz, A.	siqueirae	Nadruz, A.	zeneidae Nadruz, Philodendron	ruthianum 
Nadruz e P.	follii Nadruz.

Anthurium ribeiroi Nadruz sp. nov., Anthurio	 raimundii	Mayo,	Haigh	&	
Nadruz	affine,	sed	statura	minore,	foliorum	lamina	ad	basim	acuta	usque	ad	
sub-obtusa,	baccis	viridibus	differt.	TIPO: Brasil, Espírito Santo, município de 
Linhares, Reserva Florestal da Vale do Rio Doce, Rio Barra Seca, 22.XI.2005, 
fl., M.	Nadruz	et	D.	A.	Folii	1649 (holótipo: RB, isotipo: CVRD) (Figura 1a–g).

Nome vulgar: antúrio-mirim.

 Látex ausente; caule curto e ereto de porte herbáceo; catafilos e pro-
filos inteiros quando novos, esverdeados, tornando-se depois acastanhados, 
amarronzados a cor de palha, levemente decompostos a decompostos no ápice, 
levemente decompostos, decompostos, persistentes a caducos para a base do 
caule, 1,2–6,2 cm compr.; bainha peciolar 0,9–2,1 cm compr.; pecíolo esver-
deado sem manchas escuras ao longo, ereto, achatado com margens agudas a 
carenadas adaxialmente, roliço a raramente carenado abaxialmente, 1,4–7,9 
× 0,25–0,46 cm; genículo mais grosso, mais claro que o pecíolo, 0,8–2,2 
cm compr.; lâmina foliar esverdeada discolor, cartácea em material vivo e 
membranácea em material seco, ereta a arqueada, lanceolada, ápice agudo a 
rostrado, base aguda a truncada, sem pontuação escuras nas faces,13–36,5 × 
3,4–8,5 cm; nervura mediana arredondada em ambos os lados, achatada a 
arredondada na base e aguda no ápice, a totalmente aguda adaxialmente, arre-
dondada a raramente carenada abaxialmente; nervuras secundárias levemente 
proeminentes abaxialmente, pouco visíveis adaxialmente a pouco visíveis em 
ambas as faces, 9–15 pares; nervura coletora 1, saindo da base laminar ou 
um pouco acima, 0,25–0,8 cm afastada da margem; inflorescência com flores 
bissexuais com pedúnculo esverdeado, esverdeado-acastanhado, acastanhado 
a amarelado em infrutescência, roliço, 2-angular a carenado, ereto a pendente 
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Figura 1. Anthurium	ribeiroi Nadruz. a) hábito; b) lâmina foliar; c) detalhe do pecíolo 
em corte transversal; d) detalhe da lâmina em corte transversal, evidenciando a forma 
da nervura mediana; e) inflorescência; f) detalhe do pedúnculo em corte transversal; g) 
detalhe da inflorescência, evidenciando o ângulo da espata na junção com o pedúnculo 
(M.	Nadruz	1620).
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quando em frutificação, 9,9–33,4 × 0,2–0,35 cm; espata não diferenciada em 
tubo e lâmina, persistente, membranácea, lanceolada, esverdeada a esverdeado-
vinácea, ereta a reflexa em pós antese, formando ângulo agudo a obtuso com 
o pedúnculo, decorrência 0,4–0,7 cm compr., 3–8,4 × 0,5–1,5 cm; espádice 
cilíndrico, acastanhado, amarronzado a cor de palha, séssil, 4,4–13,1 × 0,5–0,57 
cm; flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femininas com 
ovário 2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; bagas esverdeadas, 
livres.

PARÁTIPO: Brasil, Espírito Santo, Linhares, Reserva Natural da 
Vale, 15.IV.1998, D.	A.	Folli	3151 (RB); 23.X.2002, M.	Nadruz	1533 (RB); 
23.X.2002, M.	Nadruz	1536	(RB); 25.XI.2004, M.	Nadruz	1599	(RB).

Espécie terrestre heliófila ou esciófila ocorrendo em mata nativo e, 
raramente, em muçununga. Similar morfologicamente a A.	raimundii, diferen-
ciando-se por possuir porte menor, pecíolo com 1,4–7,9 cm compr., pedúnculo 
9,9–33,4 cm compr. e bagas esverdeadas, contra porte maior, pecíolo com 6–55 
cm compr., pedúnculo 49–100 cm compr. e bagas avermelhadas. É endêmica, 
até o momento, da Reserva.

A espécie pode ser reconhecida pelo pecíolo geralmente roliço abaxial-
mente, lâmina foliar lanceolada com base aguda a truncada e bagas esverdeadas. 
Coletada em flor em abril e outubro, e fruto em novembro.

Anthurium	ribeiroi pertence à seção Urospadix subseção Flavescentivi-
ridia por apresentar lâmina foliar discolor, cartácea com nervuras secundárias 
visíveis a pouco visíveis (Coelho, 2004).

Segundo os critérios da IUCN (IUCN, 2001) a espécie é considerada 
Em Perigo (EN) por possuir área de ocupação estimada em menos de 500 km2, 
conhecida em não mais que cinco localidades, com população estimada em 
menos de 250 indivíduos maduros (B2a+D).

O epíteto específico homenageia o jornalista José Hamilton Ribeiro, 
por ter vencido o Prêmio Brasileiro Imortal na categoria Nacional, iniciativa da 
Companhia Vale para personalidades de áreas sócio-ambientais mais votadas 
no país.

Anthurium queirozianum Nadruz sp. nov., Anthurio	minarum	Sakuragui	&	
Mayo	affine,	sed	caule	repenti,	foliorum	lamina	atroviridi,	baccis	ex	vinoso	
viridibus	differt.	TIPO: Brasil, Espírito Santo, município de Linhares, Reserva 
Florestal da Vale, início estrada Flamengo, 23.XI.2005, fl., M.	Nadruz,	D.	Folii	
et	M.	Souza	1651 (holótipo: RB, isotipo: CVRD) (Figura 2a–e).

Nome vulgar: antúrio-verdão.

coelho: espécies Novas De araceae Do Brasil
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Látex ausente; caule rastejante de porte herbáceo; catafilos e profilos 
inteiros a rosados quando novos, acastanhados e levemente decompostos a 
decompostos no ápice, amarronzados, decompostos a caducos para a base 
do caule, 1,9–3,8 cm compr.; bainha peciolar cerca de 1–1,5 cm compr.; 
pecíolo rosado em folha jovem a esverdeado, ereto, achatado a levemente 
sulcado com margens agudas adaxialmente, roliço abaxialmente, 6,9–26,5 
× 0,55–0,6 cm; genículo mais grosso, rosado a mais claro que o pecíolo, 
0,8–1,6 cm compr.; lâmina foliar cartácea em material vivo, ereta a arqueada, 
esverdeada levemente discolor, lanceolada a linear-lanceolada, ápice agudo, 
obtuso a truncado apiculado, base cuneada, presença de pontos glandulares 
abaxialmente, 15,5–39,4 × 3–8 cm; nervura mediana arredondada em ambos 
os lados; nervuras secundárias 10–17 pares, pouco visíveis abaxialmente, 
obscuras adaxialmente; nervura coletora 1, saindo da base laminar, 0,2–0,9 
cm afastada da margem; inflorescência com flores bissexuais com pedúnculo 
esverdeado-rosado, esverdeado a esverdeado-acastanhado, roliço, 22,1–45,3 × 
0,45–0,5 cm; espata não diferenciada em tubo e lâmina, persistente, lanceo-
lada, vinácea ventralmente e vináceo-esverdeada dorsalmente em pré-antese, 
vináceo-esverdeada ventralmente e esverdeada dorsalmente em pós-antese e 
esverdeada em ambos os lados em frutificação, deflexa desde a pré-antese a 
perpendicular na frutificação, formando ângulo reto a raramente agudo com o 
pedúnculo, 3–4,4 × 0,5–1 cm; espádice cilíndrico, vináceo, séssil, 3,2–7,8 × 
0,7 cm; flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femininas 
com ovário 2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; bagas imaturas 
vináceo-esverdeadas, maduras esverdeadas, livres.

PARÁTIPO: Brasil, Espírito Santo, Linhares, Reserva Natural da Vale, 
01.II.1972, D.	Sucre	8389 (RB); 28.IV.2005, M.	Nadruz	1629 (RB); 28.XI.2005, 
G.	S.	Siqueira	251 (CVRD).

Espécie terrestre, esciófila ocorrendo em mata de muçununga e transição 
entre muçununga e mata nativo, sendo endêmica, até o momento, da Reserva. 
Similar morfologicamente a A.	minarum Sakuragui & Mayo, diferenciando-se 
por apresentar lâmina foliar verde escura, caule rastejante e frutos vináceo-
esverdeados, contra lâmina foliar esverdeada não escura, caule ereto e frutos 
alaranjados. 

Pode ser reconhecida pela coloração verde-escura, a presença de apículo 
no ápice e presença de pontuações na face abaxial da lâmina foliar. Coletada 
em flor em abril e novembro, e fruto em novembro.

Anthurium	queirozianum pertence à seção Urospadix subseção Obscu-
reviridia por apresentar lâmina foliar cartácea com nervuras secundárias pouco 
visíveis (Coelho, 2004).

Segundo os critérios da IUCN (IUCN, 2001) a espécie é considerada 
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Figura 2. Anthurium	queirozianum Nadruz. a) hábito; b) detalhe do pecíolo em corte 
transversal; c) detalhe da lâmina em corte transversal, evidenciando a forma da nervura 
mediana; d) detalhe do pedúnculo em corte transversal; e) detalhe da inflorescência, 
evidenciando o ângulo da espata na junção com o pedúnculo (M.	Nadruz	1651).

coelho: espécies Novas De araceae Do Brasil
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Em Perigo (EN) por possuir área de ocupação estimada em menos de 500 km2, 
conhecida em não mais que cinco localidades, com população estimada em 
menos de 250 indivíduos maduros (B2a+D).

O epíteto específico homenageia a escritora Raquel de Queiroz, por ter 
vencido o Prêmio Brasileiro Imortal na categoria Nordeste, iniciativa da Com-
panhia Vale para personalidades de áreas sócio-ambientais mais votadas no país.

Anthurium riodocense Nadruz sp. nov., A.	intermedio	Kunth	affine,	sed	folio-
rum	lamina	plerumque	basi	subobtusa,	petiolo	in	pagina	abaxiali	subcarinata	
ad	carinata,	spadice	viridi	differt.	TIPO: Brasil, Espírito Santo, município de 
Linhares, Reserva Florestal da Vale do Rio Doce, 27.IV.2005, fl., M.	Nadruz	
1624 (holótipo: RB, isotipo: CVRD) (Figura 3a–f).

Nome vulgar: antúrio-crespo 

Látex ausente; caule alongado, ereto de porte herbáceo com entrenós 
1,3–2 cm compr.; catafilos e profilos esverdeados quando novos, acastanhados 
a amarronzados e inteiros a levemente decompostos no ápice, levemente de-
compostos, decompostos, persistentes a caducos para a base do caule; bainha 
peciolar 1,1–1,3 cm compr.; pecíolo esverdeado sem manchas escuras ao longo, 
ereto, raramente obtuso a carenado abaxialmente, achatado com margens care-
nadas adaxialmente, 4,5–8,6 × 0,24–0,3 cm; genículo mais grosso e levemente 
mais claro que o pecíolo, 0,4–0,5 cm compr.; lâmina foliar esverdeada discolor, 
arqueada, cartácea em material vivo, membranácea em material seco, lanceo-
lada, base obtusa a aguda e ápice rostrado, sem pontuações escuras nas faces, 
20,5–33 × 5,2–6,8 cm; nervura mediana aguda adaxialmente e carenada aba-
xialmente; nervuras secundárias impressas adaxialmente, proeminentes aba-
xialmente, 10–15 pares; nervuras terciárias fortemente visíveis adaxialmente; 
nervura coletora 1, nascendo na base laminar ou pouco acima dela, 0,5–1 
cm afastada da margem; inflorescência com flores bissexuais com pedúnculo 
esverdeado, 2-carenado, 11,8–19 × 0,3 cm; espata não diferenciada em tubo e 
lâmina, persistente, esverdeada, ereta em pré-antese e deflexa em pós-antese, 
formando ângulo reto a obtuso com o pedúnculo, decorrência 0,5 cm compr., 
4,1–7,4 × 0,5–0,8 cm; espádice cilíndrico, esverdeado, séssil, 3,5 × 0,35 cm; 
flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femininas com ovário 
2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; bagas esverdeadas, livres.

PARATIPO: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do Rio Doce, 
25.XI.2004, M.	Nadruz	1602	et	al (RB).

Espécie terrestre, esciófila, ocorrendo em matas de muçununga. Pode 
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Figura 3. Anthurium	riodocense Nadruz. a) hábito; b) detalhe do pecíolo em corte 
transversal; c) detalhe da lâmina em corte transversal, evidenciando a forma da nervura 
mediana; d) inflorescência; e) detalhe do pedúnculo em corte transversal; f) infrutes-
cência (M.	Nadruz	1602).

coelho: espécies Novas De araceae Do Brasil
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ser reconhecida pelo pecíolo geralmente carenado abaxialmente e achatado 
com margens carenadas adaxialmente, nervuras terciárias fortemente visíveis 
adaxialmente e espádice esverdeado. Espécie similar morfologicamente a A.	in-
termedium Kunth que apresenta pecíolo roliço abaxialmente, nervuras terciárias 
pouco visíveis adaxialmente e espádice vináceo a acastanhado. Coletada em flor 
em abril e novembro e fruto em novembro, considerada endêmica da Reserva.

Anthurium	riodocense pertence à seção Urospadix subseção Flavescen-
tiviridia por apresentar lâmina foliar discolor, cartácea com nervuras secundárias 
visíveis (Coelho, 2004).

Segundo os critérios da IUCN (IUCN, 2001) a espécie é considerada 
Em Perigo (EN) por possuir área de ocupação estimada em menos de 500 km2, 
conhecida em não mais que cinco localidades, com população estimada em 
menos de 250 indivíduos maduros (B2a+D).

O epíteto específico homenageia a bacia hidrográfica do Rio Doce, cujo 
principal município é Linhares, onde está situada a Reserva Vale.

Anthurium siqueirae Nadruz sp. nov., A.	intermedio	Kunth	affine,	sed	foliorum	
lamina	plerumque	basi	cuneata,	nervo	centrali	in	pagina	adaxiali	acuto,	in	
pagina	abaxiali	carinato	ad	subcarinato,	nervis	secundariis	leviter	prominen-
tibus	usque	ad	obscuris	in	quoque	pagina	differt. TIPO: Brasil, Espírito Santo, 
município de Linhares, Reserva Florestal da Vale do Rio Doce, 23.VI.2005 (fl.), 
M.	Nadruz		et	al. 1637 (RB); (holótipo: RB, isotipo: CVRD) (Figura 4a–f).

Nome vulgar: antúrio-do-mato

 Látex ausente; caule ereto alongado de porte herbáceo, com entrenós 
0,2–1,4 cm compr.; catafilos e profilos inteiros e esverdeados quando novos, 
tornando-se acastanhados, levemente decompostos no ápice, acastanhados, 
levemente decompostos, persistentes a caducos para a base do caule, 0,8–5,7 
× 2–3 cm; folhas com bainha peciolar 0,75–2,1 cm compr.; pecíolo esverdea-
do sem manchas escuras ao longo, roliço, anguloso a carenado abaxialmente, 
achatado a levemente canaliculado com margens agudas a carenadas adaxial-
mente, 1,5–8 × 0,33–0,36 cm; genículo mais grosso, concolor a mais claro que 
o pecíolo, 0,5–1,2 cm compr.; lâmina foliar esverdeada discolor, cartácea em 
material vivo, membranácea em material seco, ereta a arqueada, lanceolada, 
base geralmente cuneada a aguda e ápice raramente agudo a rostrado curta-
mente apiculado, sem pontuações escuras nas faces, 9,7–36,6 × 2,5–8,5 cm; 
nervura mediana aguda adaxialmente e roliça, geralmente totalmente aguda 
a carenada do meio para a base, roliça do meio para o ápice abaxialmente; 
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nervuras secundárias levemente proeminentes, fracamente impressas a pouco 
visíveis adaxialmente, levemente proeminentes a pouco visíveis abaxialmente, 
8–13 pares; nervuras terciárias obscuras adaxialmente; nervura coletora 1, 
nascendo na base laminar, 0,2–0,7 cm afastada da margem; inflorescência com 
flores bissexuais com pedúnculo esverdeado, esverdeado da metade para o 
ápice e esverdeado-avermelhado para a base, a vináceo, roliço a 1–2 anguloso, 
6,8–15,9 × 0,18–0,19 cm; espata não diferenciada em tubo e lâmina, persistente, 
membranácea, esverdeada, esverdeada com margem rosada a avermelhada a 
esverdeado-vinácea, perpendicular a espádice em pós-antese, lanceolada, for-
mando ângulo geralmente reto a agudo com o pedúnculo, decorrência 0,15–0,7 
cm compr., 1,8–3,8 × 0,5–0,9 cm; espádice cilíndrico, esverdeado-acastanhado 
a acastanhado, séssil a curtamente estipitado, estípite 0,19 cm compr., 2,2–6,7 
× 0,42 cm; flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femininas 
com ovário 2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; bagas esverdeadas, 
livres.

PARÁTIPO: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do Rio Doce, 
10.IX.1987 (fl.), M.	Nadruz	&	M.	Mercedes 355	(RB); 19.VI.2002 (fl.), D.A.	
Folli	4278 (CVRD); 24.VIII.1990 (fl.), C.	Farney		et	al. 2419 (RB); 22.X.2002 
(fl.), M.	Nadruz	,	V.	Ferreira	et	al. 1531 (RB);  22.X.2002 (fl.), M.	Nadruz	&	R.	
Marquete	et	al.	1530	(RB); 23.X.2002 (fl.), M.	Nadruz,	V.	Ferreira	et	al. 1534 
(RB); 04.XII.2003 (fl.), 25.XI.2004, M.	Nadruz	1593	et	al (RB); J.M.A.	Braga,	
C.	Mynssen	et	al. 7325 (RB); 27.IV.2005, M.	Nadruz		et	al. 1623 (RB); 6.V.2008 
(fr.), G.S.	Siqueira	416 (CVRD); 6.V.2008 (fl.), G.S.	Siqueira	415 (CVRD).

Espécie terrestre, esciófila ocorrendo em matas de muçununga. Seme-
lhante a A.	intermedium	e	A.	ribeiroi, diferenciando-se da primeira por apresentar 
base da lâmina foliar geralmente cuneada, nervura mediana aguda adaxialmen-
te, carenada abaxialmente e nervuras secundárias levemente proeminentes a 
pouco visíveis em ambas as faces, contra base da lâmina foliar geralmente 
aguda, nervura mediana geralmente aguda adaxialmente e obtusa abaxialmente 
e nervuras secundárias impressas adaxialmente e proeminentes abaxialmente 
em A.	intermedium, e da segunda por apresentar caule alongado, base laminar 
geralmente cuneada, nervura mediana aguda a carenada abaxialmente, espata 
1,8–3,8 cm compr. e ocorrência em mata de muçununga, contra caule curto, base 
laminar aguda a truncada, nervura mediana geralmente obtusa abaxialmente, 
espata 3–8,4 cm compr. e ocorrência em área nativo em A.	ribeiroi. 

A espécie pode ser reconhecida pela lâmina foliar com base geralmente 
cuneada e nervura mediana aguda adaxialmente e aguda a carenada abaxial-
mente. Considerada endêmica da área. Coletada em flor nos meses de abril, 
maio, agosto a dezembro, e fruto no mês de maio.

 Anthurium	siqueirae pertence à seção Urospadix subseção Flavescenti-

coelho: espécies Novas De araceae Do Brasil
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viridia por apresentar lâmina foliar discolor, cartácea com nervuras secundárias 
visíveis a pouco visíveis (Coelho, 2004).

Segundo os critérios da IUCN (IUCN, 2001) a espécie é considerada 
Em Perigo (EN) por possuir área de ocupação estimada em menos de 500 km2, 
conhecida em não mais que cinco localidades, com população estimada em 
menos de 250 indivíduos maduros (B2a+D).

O epíteto específico homenageia o técnico e parabotânico Geovane 
Siqueira, pela importância do conhecimento e pelos trabalhos de coleta das 
espécies na área da Reserva, incluindo representantes da família Araceae.

Anthurium zeneidae Nadruz, sp. nov. A.	jilekii	affine,	sed	foliorum	petiolo	in	
pagina	abaxiali	plerumque	3–5-carinato	(vs.	rotundato	ad	1-carinato),	baccis	
viridibus	(vs.	rubris)	differt.	TIPO: Brasil, Espírito Santo, município de Li-
nhares, Reserva Florestal da Vale do Rio Doce, 25.XI.2004, fl., M.	Nadruz,	E.	
Meireles	et	al.	1603 (holótipo: RB, isotipo: CVRD) (Figura 5a–g).

Nome vulgar: antúrio-quilhado

 Látex ausente; caule ereto de porte herbáceo; entrenós 0,2–1,1 cm 
compr.; catafilos e profilos novos inteiros a levemente decompostos, sendo 
esverdeados a esverdeado-amarelados quando jovens tornando-se acastanhados 
a cor de palha, levemente decompostos no ápice, decompostos, persistentes a 
caducos e acastanhados para a base do caule, 1,2–6 cm compr.; bainha peciolar 
0,5–3,4 cm compr.; pecíolo esverdeado, ereto, geralmente 3–5, raramente 1 
carenado abaxialmente, achatado a levemente sulcado com margens agudas a 
carenadas (onduladas) adaxialmente, 2,5–17,4 × 0,35–0,6 cm; genículo 1–2 
carenado abaxialmente, mais claro e mais grosso que o pecíolo, 0,5–1,9 cm 
compr.; lâmina foliar esverdeada discolor, cartácea em material vivo, mem-
branácea a cartácea em material seco, ereta a arqueada, lanceolada a linear-
lanceolada, longamente estreitada em direção a base, base cuneada, aguda a 
obtusa e ápice rostrado, sem pontuações escuras nas faces, 10,3–60 × 2,5–7,2 
cm; nervura mediana aguda a carenada abaxialmente, aguda a aguda sendo 
raramente achatada na base adaxialmente; nervuras secundárias levemente 
impressas a impressas adaxialmente, levemente proeminentes a proeminentes 
abaxialmente a somente visíveis, 9–17 pares; nervura coletora 1, saindo da 
base laminar ou um pouco acima dela, 0,2–0,6 cm afastada da margem; inflores-
cência com flores bissexuais com pedúnculo 2–7 carenado, rosado-esverdeado, 
esverdeado a esverdeado-amarelado, esverdeado-vinoso, rosado-amarelado a 
acastanhado, 12,3–34,8 × 0,3 cm; espata não diferenciada em tubo e lâmina, 
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Figura 5. Anthurium	zeneidae Nadruz. a) lâmina foliar; b) inflorescência; f) detalhe 
do pedúnculo em corte transversal; g) detalhe da inflorescência, evidenciando o ângulo 
da espata na junção com o pedúnculo (M.	Nadruz	1620).
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persistente, membranácea, longamente lanceolada, esverdeada, esverdeado-
avinosada, amarelada, acastanhada a cor de palha, perpendicular ao espádice em 
pré-antese, deflexa em pós-antese, formando ângulo reto, obtuso a agudo com 
o pedúnculo, decorrência 0,4–0,6 cm compr., 3,6–6,2 × 0,7–1,1 cm; espádice 
cilíndrico, vináceo, acastanhado, séssil, 4–14,9 cm compr.; flores masculinas 
perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femininas com ovário 2-locular, 1 óvulo 
por lóculo, placentação axilar; bagas esverdeadas, livres.

PARÁTIPO: Brasil, Espírito Santo, Linhares, Reserva Natural da Vale, 
22.X.2002 (fl.), M.	Nadruz,	R.	Marquete	 et	 al. 1528 (RB); 25.XI.2004, M.	
Nadruz	1594 (CVRD); 25.XI.2004, M.	Nadruz	1603 (CVRD); 27.IV.2005, M.	
Nadruz	&	G.	Siqueira	1625 (RB); 23.VI.2005 (fl.), M.	Nadruz		&	B.	Rezende	
1635 (RB); 23.VI.2005, M.	Nadruz	&	B.	Rezende	1636 (RB); 22.XI.2005, M.	
Nadruz	&	D.	Folli 1650 (RB); 3.VII.2008 (fl.), G.S.	Siqueira	420 (CVRD).

Espécie terrestre, esciófila, ocorrendo em muçununga. Pode ser reco-
nhecida pela lâmina foliar linear-lanceolada, pecíolo até cinco carenado aba-
xialmente e pedúnculo até 6–7 anguloso. É considerada endêmica da Reserva. 

Similar morfologicamente com A.	jilekii	Schott, diferindo desta por 
apresentar pecíolo geralmente 3–5 carenado e bagas esverdeadas, contra 
pecíolo roliço a 1 carenado abaxialmente e bagas avermelhadas. Coletada 
em flor nos meses de abril, junho, outubro e novembro, e fruto no mês de 
novembro.

Anthurium	zeneidae pertence à seção Urospadix subseção Flavescenti-
viridia por apresentar lâmina foliar discolor, cartácea com nervuras secundárias 
visíveis (Coelho, 2004).

Segundo os critérios da IUCN (IUCN, 2001) a espécie é considerada 
Em Perigo (EN) por possuir área de ocupação estimada em menos de 500 km2, 
conhecida em não mais que cinco localidades, com população estimada em 
menos de 250 indivíduos maduros (B2a+D).

O epíteto específico homenageia a escritora e poetisa Zeneida Lima, 
por ter vencido o Prêmio Brasileiro Imortal na categoria Norte, iniciativa da 
Companhia Vale para personalidades de áreas sócio-ambientais mais votadas 
no país.

Philodendron follii Nadruz sp. nov., propter	caulem	scandentem,	foliorum	la-
minam	basi	sagittatam,	ovarium	8–10-locularem,	in	quoque	loculo	4–5	ovulas	
includentem	ad	subg.	Philodendron	sect.	Macrobelium	pertinens,	P.	cordato	
Kunth	ex	Schott	affine	sed	spadicis	appendice	sterili	differt. TIPO: Brasil, Es-
pírito Santo, município de Linhares, Reserva Florestal da Vale do Rio Doce, 
17.I.1996, D.	A.	Folli	1139 (holótipo: CVRD, isotipo: RB) (Figura 6 a–e).
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Nome vulgar: imbé-cara-de-cavalo

 Látex ausente; caule aéreo trepador de porte herbáceo; catafilo 
esverdeado-avermelhado, profilo esverdeado com nectários extra-florais es-
verdeados a avinosados; folhas com bainha peciolar 5,4 cm compr.; pecíolo 
esverdeado, achatado adaxialmente, arredondado abaxialmente, presença 
de nectários extra-florais esverdeados a avinosados, 15,2–60,2 cm compr.; 
lâmina foliar plana, membranácea em material vivo e seco, perpendicular 
ao pecíolo, esverdeada discolor, sagitada, margem inteira, base sagitada, 
ápice agudo-apiculado a rostrado, 21,9–45,2 × 8,8–26 cm; nervura me-
diana achatada adaxialmente, arredondada abaxialmente, com nectários 
extra-florais avinosados; nervuras secundárias esverdeado-amareladas 
a avermelhadas abaxialmente, 4–7 em ambos os lados; nervura coletora 
ausente; inflorescência com flores unissexuais com pedúnculo esverdeado, 
levemente achatado, 5,3–8 cm compr.; espata com diferenciação em tubo e 
lâmina, persistente, em pré-antese esverdeada com nuança vinácea externa-
mente, esverdeado-creme na lâmina e avermelhado no tubo internamente, 
14–19,5 cm compr.; espádice cilíndrico, em pré-antese com presença de 
canais resiníferos no eixo, presença de apêndice apical estéril, 12,3–18 
cm compr.; flores com androceu com 2–4 (raro 7) estames, gineceu com 
9–11 lóculos, 3–4 óvulos por lóculo, óvulos com tricomas nos funículos, 
placentação sub-basal; bagas não observadas.

PARÁTIPO: Brasil, Espírito Santo, Linhares, Reserva Natural da Vale, 
22.XI.2005, fl., M.	Nadruz	1652 (RB.).

 Espécie hemiepifítica e esciófila, crescendo em mata de muçununga, 
mata de tabuleiro e mata ciliar. Pode ser reconhecida pela lâmina foliar sagitada 
e presença de nectários extra-florais no profilo e pecíolo. Similar morfologi-
camente com P.	cordatum	Kunth e	P.	tenuispadix	E.G. Gonç., porém difere da 
primeira pela presença de apêndice terminal estéril no espádice, contra ausência 
deste caráter, e da segunda por apresentar espata fechada completamente em 
após antese e avermelhada internamente na base do tubo, contra espata nunca 
fechada completamente após antese e totalmente esbranquiçada internamente 
em P.	tenuispadix. Coletado em flor em novembro.

Philodendron	follii situa-se no subgênero Philodendron seção Calos-
tigma subseção Macrobelium por apresentar caule escandente, base da lâmina 
foliar sagitada, ovário com 8–10 lóculos e 4–5 óvulos em cada.

Segundo os critérios da IUCN (IUCN, 2001) a espécie é considerada 
Em Perigo (EN) por possuir área de ocupação estimada em menos de 500 km2, 
conhecida em não mais que cinco localidades, com população estimada em 
menos de 250 indivíduos maduros (B2a+D).
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Figura 6. Philodendron	follii Nadruz. a) lâmina foliar; b) inflorescência; c) detalhe do 
androceu em vista apical; d) detalhe do gineceu em corte longitudinal; e) detalhe do 
gineceu em corte transversal (M.	Nadruz	1652).
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O epíteto específico homenageia o parabotânico Domingos A. Folii, 
pelo trabalho incansável visando o conhecimento da flora da Reserva Vale.

Philodendron ruthianum Nadruz sp. nov., P.	bipennifolio	Schott	affine,	folio-
rum	nervis	secundariis	rubris	viridescentibus	,	10–11	in	quoque	latere,	ovario	
8–10-loculari,	ovulis	4–5	in	quoque	loculo	differt.	TIPO: Brasil, Espírito Santo, 
município de Linhares, Reserva Natural da Vale do Rio Doce, 14 XI 2005, fl., 
D.	A.	Folli	5128 (holótipo: CVRD, isotipo: RB) (Figura 7a–e).

Nome vulgar: imbé-feliz

 Látex ausente; caule aéreo trepador de porte herbáceo; catafilo não 
observado, profilo esverdeado a esverdeado-avermelhado com nectários extra-
florais vináceos, mais concentrados na base, 14,6 cm compr.; folhas com bainha 
peciolar 3,4–7,6 cm compr.; pecíolo esverdeado, vináceo na base com estrias 
amareladas, presença de nectários extra-florais vináceos, mais concentrados na 
base, levemente achatado adaxialmente, arredondado abaxialmente, 21–46,4 
cm compr.; lâmina foliar plana, cartácea em material vivo e membranácea 
quando seca, perpendicular ao pecíolo, esverdeada discolor, margem sinuada, 
ovada, ápice agudo, base sagitada, 30–53,9 × 12,5–27 cm; nervura mediana 
esverdeado-amarelada, achatada adaxialmente, arredondada abaxialmente; 
nervuras secundárias avermelhado-esverdeadas abaxialmente, esvedeado-
amareladas adaxialmente, 7–12 em ambos os lados; nervura coletora ausente; 
inflorescência com flores unissexuais com pedúnculo 8 cm compr.; espata 
com diferenciação entre tubo e lâmina, 18,9 cm compr.; espádice cilíndrico, 
16 cm compr., presença de apêndice estéril terminal, estípite ausente; flores 
masculinas com 2–4 estames, femininas com ovário 8–10-locular, 4–5 óvulos 
por lóculo, placentação basal, com pelos nos funículos; bagas não observadas.

PARÁTIPO: Brasil, Espírito Santo, Linhares, Reserva Natural da Vale, 
16 I 1996, fl., M.	Nadruz,	D.	Pinheiro	et	al.	1135 (CVRD); 15.XI.2006, M.	
Nadruz,	A.	Quinet	et	al.	1733 (RB); 18.IX.2008, G.	S.	Siqueira	439 (CVRD).

MATERIAL ADICIONAL: Brasil, Espírito Santo, Rio Bananal, 
19.IX.2009, D.	A.	Folli	6426 (RB). Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, cultivado 
no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 
20.VIII,1996, M.	Nadruz	1252 (RB).

Espécie hemiepífita e heliófila, encontrada em muçununga e várzea 
permanentemente inundável. Pode ser reconhecida pelas folhas sagitadas com 
margens repandas, presença de apêndice estéril terminal na espádice. É consi-
derada endêmica do estado do Espírito Santo.
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Figura 7. Philodendron	 ruthianum Nadruz. a) lâmina foliar; b) inflorescência; c) 
detalhe do androceu em vista apical; d) detalhe do gineceu em corte longitudinal; e) 
detalhe do gineceu em corte transversal (M.	Nadruz	1733).
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Similar morfologicamente a P.	 bipennifolium, diferindo desta pelas 
nervuras secundárias 7–12 pares, avermelhado-esverdeadas abaxialmente, 
presença de 8–10 lóculos com até 5 óvulos em cada, contra nervuras secun-
dárias 3–4 pares, somente esverdeadas, e 6–7 lóculos com vários óvulos em 
cada, com ocorrência nos estados do Rio de Janeiro e Ceará. Coletada em flor 
em setembro e novembro.

Philodendron	 ruthianum situa-se no subgênero Philodendron seção 
Schizophyllum Schott por apresentar caule escandente, margem da lâmina 
foliar 3-lobada, base da lâmina foliar sagitada, ovário com 8–10 lóculos e 4–5 
óvulos em cada.

Segundo os critérios da IUCN (IUCN, 2001), a espécie é considerada 
Em Perigo (EN) por possuir área de ocupação estimada em menos de 500 km2, 
conhecida em não mais que cinco localidades, com população estimada em 
menos de 250 indivíduos maduros (B2a+D).

O epíteto específico homenageia a antropóloga Ruth Cardoso, por ter 
recebido homenagem especial no Prêmio Brasileiro Imortal, iniciativa da Com-
panhia Vale para personalidades de áreas sócio-ambientais mais votadas no país.
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