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RESUMO: A família Araceae na Reserva Natural Vale está representada 
por 37 espécies, distribuídas nos seguintes gêneros: Anthurium (13 spp.), 
Asterostigma (1 sp.), Dracontioides (1 sp.), Heteropsis (2 spp.), Lemna 
(1 sp.), Monstera (2 spp.), Montrichardia (1 sp.), Philodendron (13 spp.), 
Rhodospatha (1 sp.), Syngonium (1 sp.) e Wolffiella (1 sp.). As coletas 
foram realizadas nas quatro formações vegetais encontradas na Reserva, 
que são floresta alta, floresta de muçununga, floresta permanentemente ou 
sazonalmente inundada (brejo, floresta de várzea e mata ciliar) e campo 
nativo. São apresentadas chaves para identificação dos gêneros ocorrentes 
no estado do Espírito Santo e para as espécies da Reserva Natural Vale, 
descrições, ilustrações e comentários a respeito da ecologia e distribuição 
geográfica das espécies estudadas. 
Palavras-chave: espécies novas, inventário, taxonomia.

ABSTRACT: Family Araceae at Reserva Natural Vale, Linhares, Es-amily Araceae at Reserva Natural Vale, Linhares, Es-
pírito Santo, Brazil. The family Araceae is represented by 37 species in 
the Vale Nature Reserve, distributed in the following genera: Anthurium 
(13 spp.), Asterostigma (1 sp.), Dracontioides (1 sp.), Heteropsis (2 spp.), 
Lemna (1 sp.), Monstera (2 spp.), Montrichardia (1 sp.), Philodendron (13 
spp.), Rhodospatha (1 sp.), Syngonium (1 sp.), and Wolffiella (1 sp.). Plant 
collections were carried out in the four vegetation types found in the study 
area: mata alta (tall forest), muçununga forest, permanently or seasonally 
flooded forest (marsh, floodplain forest, and riparian forest) and campo 
nativo (open grasslands). Keys for identification of genera occurring in the 
state of Espírito Santo, and species from Vale Natural Reserve, descriptions, 
illustrations and comments on the ecology and geographical distribution of 
the species are provided.
Key words: inventory, new species, taxonomy.
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Introdução

Pertencente a ordem Alismatales (monocotiledôneas), a família Araceae 
tem como características principais a presença de uma espádice, com flores uni 
ou bissexuais, subentendida por uma espata, ambas apoiadas num pedúnculo 
longo ou curto. A família é constituída de 117 gêneros e aproximadamente 
4.000 espécies (Haigh et	al., 2009). No Brasil, possui cerca de 400 espécies 
distribuídas em 30 gêneros, sendo que no estado do Espírito Santo são regis-
tradas, aproximadamente, 60 espécies em 14 gêneros (Coelho et al., 2010). 
Esses números não correspondem a realidade em vista das inúmeras espécies 
indeterminadas, consideradas novas para a ciência (e.g., Coelho et	al., 2006; 
Gonçalves 2002; Gonçalves & Salviani, 2002; Sakuragui et	al., 2005), que vem 
sendo coletadas nas diversas formações vegetais do estado.

A Reserva Natural Vale situa-se entre os municípios de Linhares e São 
Mateus, ao norte do estado do Espírito Santo. Possui 21.787 ha, representando 
25% da cobertura florestal natural existente do Espírito Santo (Companhia Vale 
do Rio Doce, 1987), e a vegetação é dividida em quatro fitofisionomias distintas: 
floresta alta de terra firme (mata dos tabuleiros), floresta de muçununga, floresta 
de várzea e os campos nativos (Peixoto & Gentry, 1990). As altitudes variam de 
28 a 65 m e a área da Reserva faz parte do Corredor Ecológico Central da Mata 
Atlântica (MMA, 2006). A família Araceae possuía a ocorrência de somente 
oito gêneros e 28 espécies na área da Reserva.

Este trabalho teve como objetivo inventariar espécies da família Araceae 
ocorrentes na Reserva Natural Vale e auxiliar no conhecimento do grupo para 
o Estado do Espírito Santo.

Métodos

Realizou-se o levantamento dos espécimes coletadas na área da Reserva 
Natural Vale, depositados nos principais herbários do Espírito Santo: Universi-
dade Federal do Espírito Santo (VIES), Museu de Biologia Prof. Mello Leitão 
(MBML), Reserva Natural Vale (CVRD); e no herbário do Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro (RB). Com esses dados, confeccionou-se um mapeamento das 
localidades de ocorrência dos espécimes, até então conhecidos.

No período entre 2002 e 2005, representantes preferencialmente fér-
teis foram coletados e preparados de acordo com as técnicas específicas para 
espécimes da família e posteriormente incluídos no herbário CVRD e com 
duplicatas no herbário RB.

As coletas foram georreferenciadas com ajuda de GPS, com registros 
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fotográficos do hábito e das partes vegetativas e reprodutivas com câmera digital. 
Algumas inflorescências foram conservadas em álcool 70% para análise 

posterior. Mudas foram coletadas para cultivo no Arboreto do JBRJ, visando 
acompanhar o desenvolvimento, principalmente reprodutivo, das mesmas.

Foi confeccionado um banco de dados das espécies, incluindo nome 
científico, Nome popular, localização, dados de latitude, longitude, altitude e 
tipo vegetacional.

Resultados e Discussão

Chave para identificação dos gêneros de Araceae ocorrentes no estado do 
Espírito Santo:
1. Plantas aquáticas flutuantes, helófitas
2. Plantas aquáticas flutuantes
3. Folhas em forma de rosetas, suculentas, espécie acima de 5 cm diâme-

tro.........................................................................................................Pistia
3’.  Folhas não em forma de rosetas, finas, espécies menores que 1 cm diâmetro
4.  Planta com raiz....................................................................................Lemna
4’.  Planta sem raiz................................................................................Wollfiella
2’. Plantas helófitas
5.  Caule hipógeo com até 1,40 m altura, lâmina foliar geralmente perfura-

da.............................................................................................Dracontioides
5’. Caule epígeo com mais de 2 m altura, lâmina foliar sem perfura-

ções........................................................................................Montrichardia
1’. Plantas geófita, terrestre, epífita, hemiepífita
6.  Planta geófita.............................................................................Asterostigma
6’.  Plantas caméfita, criptófita, fanerófita, epífita, hemiepífita
7.  Espécies com bainha peciolar maior do que a metade do comprimento do 

pecíolo
8.  Lâmina foliar geralmente perfurada ou lacerada, espádice em pré-antese 

creme ou amarelada........................................................................Monstera
8’.  Lâmina foliar inteira, espádice em pré-antese rosada, esverdeada a esbran-

quiçada
9.  Hemiepífita, nervuras secundárias pouco evidentes, espádice em pré-antese 

rosado, inflorescência ereta......................................................Rhodospatha
9’.  Epífita, nervuras secundárias conspícuas, espádice em pré-antese esverdea-

do a esbranquiçado, inflorescência pêndula.........................Stenospermation
7’.  Espécies com bainha peciolar menor do que a metade do comprimento do 

pecíolo
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9.  Inflorescência com espata não cobrindo a espádice na antese, presença de 
flores bissexuais

10. Flores com perigônio...................................................................Anthurium
10’. Flores sem perigônio.................................................................Heteropsis
9’.  Inflorescência com espata cobrindo parcialmente a espádice na antese, 

presença de flores unissexuais
11.  Presença de látex leitoso, estames conados formando um sinândrio, bagas 

conadas formando um sincarpo....................................................Syngonium
11’.  Ausência de látex leitoso, estames livres não formando um sinândrio, bagas 

livres não formando um sincarpo..........................................Philodendron

Foram encontradas, na área da Reserva, 37 espécies, sendo os gêneros 
Anthurium e Philodendron os mais representativos, com 13 espécies cada.

Chave para identificação das espécies de Araceae ocorrentes na Reserva 
Natural Vale:
1. Plantas aquáticas flutuantes, helófitas
2.  Plantas aquáticas flutuantes
4.  Planta com raiz.............................................................Lemna	aequinoctialis
4’.  Planta sem raiz.............................................................Wollfiella	neotropica
2’.  Plantas helófitas
5.  Caule hipógeo com até 1,40 m altura, lâmina foliar geralmente perfura-

da.............................................................................Dracontioides descicens
5’. Caule epígeo com mais de 2 m altura, lâmina foliar sem perfura-

ções............................................................................Montrichardia	linifera
1’.  Plantas geófita, terrestre, epífita, hemiepífita
6.  Planta geófita.............................................................Asterostigma	lombardii
6’.  Plantas carméfita, fanerófita, epífita, hemiepífita
7.  Espécies com bainha peciolar maior do que a metade do comprimento do 

pecíolo
8.  Lâmina foliar geralmente perfurada ou lacerada
9.  Lâmina foliar com perfurações, espata creme em antese, espádice creme-

esverdeada, bagas creme..................Monstera	adansonii var. klotzschiana
9’.  Lâmina foliar com perfurações e/ou lacerações, espata amarelada em 

antese, espádice amarelada, bagas esverdeado-amareladas a amarela-
das............................................................................ Monstera	praetermissa

8’.  Lâmina foliar inteira
10.  Inflorescência com espata não cobrindo o espádice na antese, presença de 

flores bissexuais........................................................Rhodospatha	latifolia
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10’. Inflorescência com espata cobrindo o espádice na antese, presença de flores 
unissexuais.

11.  Lâmina foliar linear-lanceolada, margem da bainha peciolar ereta............
 ............................................................................Philodendron	ochrostemon
11’.  Lâmina foliar elíptica, margem da bainha peciolar expandida.....................
 ............................................................................Philodendron	rudgeanum
7’.  Espécies com bainha peciolar menor do que a metade do comprimento do pecíolo
12.  Inflorescência com espata não cobrindo o espádice na antese, presença de 

flores bissexuais.
13.  Pecíolo maior ou igual a 3 cm compr., flores com perigônio.
14.  Espécies de caule rastejante.
15. Base da lâmina foliar cuneada, lâmina foliar cartácea com presença de 

pontos glandulares na face abaxial......................Anthurium	queirozianum
15’. Base da lâmina foliar arredondada a emarginada, lâmina foliar membra-

nácea com ausência de pontos glandulares na face abaxial.........................
 .....................................................................................Anthurium	radicans
14’. Espécies de caule ereto.
16.  Lâmina foliar digitada..........................................Anthurium	pentaphyllum
16’. Lâmina foliar inteira.
17.  Espécies epífitas.
18.  Caule ereto, sem a presença de pontos glandulares na lâmina foliar.
19.  Bainha do pecíolo até 2 cm compr., lâmina foliar cartácea com base cuneada 

a aguda < 60 cm compr., nervura coletora presente, pedúnculo < 50 cm 
compr.................................................................Anthurium	ianthinopodum

19’. Bainha do pecíolo > 5 cm compr., lâmina foliar coriácea com base leve-
mente cordada > 70 cm compr., nervura coletora ausente, pedúnculo > 60 
cm compr...................................................................Anthurium	solitarium

18’. Caule escandente, com a presença de pontos glandulares na face abaxial 
da lâmina foliar...........................................................Anthurium	scandens

17’. Espécies terrestres.
20.  Pecíolo geralmente carenado abaxialmente.
21.  Pecíolo subcarenado a 1-carenado abaxialmente, nervuras terciárias for-

temente visíveis adaxialmente.................................Anthurium	riodocense
21’. Pecíolo 3–5-carenado abaxialmente, nervuras terciárias pouco visíveis 

adaxialmente...............................................................Anthurium	zeneidae
20’. Pecíolo geralmente roliço abaxialmente
22. Caule curto (entrenós < 0,5 cm compr.)
23. Pecíolo 6–55 cm compr., lâmina foliar cuneada a aguda com 30–150 cm 

compr., pedúnculo 49–100 cm compr., frutos avermelhados......................
 ...................................................................................Anthurium	raimundii
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23’. Pecíolo 1,4-7,9 cm compr., lâmina foliar aguda a truncada com 13–36,5 
cm compr., pedúnculo 9,9–33,4 cm compr., frutos esverdeados................

 .......................................................................................Anthurium	ribeiroi
22’. Caule alongado (entrenós > 0,5 cm compr.)
24. Pecíolo com margens obtusas adaxialmente, lâmina foliar elíptica............
 ................................................................................Anthurium	parasiticum
24’. Pecíolo com margens agudas a carenadas adaxialmente, lâmina foliar 

lanceolada a linear-lanceolada
25. Nervuras secundárias levemente proeminentes a pouco visíveis adaxial-

mente, nervuras terciárias obscuras adaxialmente......Anthurium	siqueirae
25’. Nervuras secundárias levemente impressas a impressas adaxialmente, 

nervuras terciárias visíveis adaxialmente..............Anthurium	intermedium
13’. Pecíolo menor ou igual a 1 cm compr., flores sem perigônio.
26. Lâmina membranácea de ápice rostrado e base aguda, espata com ápice 

cuspidado...................................................................Heteropsis	salicifolia
26’. Lâmina cartácea de ápice agudo a rostrado e base obtusa, espata com ápice 

não cuspidado.............................................................Heteropsis	rigidifolia
12’. Inflorescência com espata cobrindo parcialmente a espádice na antese, 

presença de flores unissexuais.
27. Presença de látex leitoso, estames conados formando um sinândrio, bagas 

conadas formando um sincarpo.............................Syngonium	vellozianum
27’. Ausência de látex leitoso, estames livres não formando um sinândrio, bagas 

livres não formando um sincarpo.
28. Lâmina foliar elíptica....................................Philodendron	blanchetianum
28’. Lâmina foliar cordiforme, hastada ou sagitada.
29. Lâmina foliar cordiforme.
30.  Pecíolo foliar verrucoso...........................................Philodendron	ornatum
30’. Pecíolo foliar liso.
31. Planta helófita de caule arborescente, margem da lâmina foliar loba-

da..........................................................................Philodendron	paludicola
31’. Planta hemiepífita de caule herbáceo, margem da lâmina foliar inteira.
32. Profilos decompostos formando massa fibrosa, pecíolo profundamente ca-

naliculado adaxialmente................................Philodendron	fragrantissimum
32’. Profilos inteiros não formando massa fibrosa, pecíolo roliço a fracamente 

sulcado adaxialmente................Philodendron	hederaceum	var.	hederaceum
29’. Lâmina foliar hastada ou sagitada.
33. Lâmina foliar hastada.
34. Lâmina foliar pinatifida...........................................Philodendron	pedatum
34’. Lâmina foliar inteira..........................................Philodendron	stenolobum
33’. Lâmina foliar sagitada.

coelho: araceae Da reserva Natural vale
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35. Margem da lâmina foliar sinuada............................Philodendron	ruthianum
35’. Margem da lâmina foliar inteira ou repanda.
36. Hábito arborescente, lâmina foliar > 60 cm compr. e 40 cm larg................
 .............................................................................Philodendron	speciosum
36’. Hábito não arborescente, lâmina foliar < 60 cm compr. e 40 cm larg.
37. Margem da lâmina foliar repanda....................................Philodendron	follii
37’. Margem da lâmina foliar inteira....................Philodendron	aff.	vargealtense

Anthurium ribeiroi Nadruz, Bol. Mus. Biol. Mello Leitão
Figura 1 a–c
Nome popular: antúrio-mirim

Ausência de látex; caule curto e ereto de porte herbáceo, entrenós não 
observados; catafilos e profilos inteiros quando novos, esverdeados, tornando-
se acastanhados, amarronzados a cor de palha, levemente decompostos a 
decompostos no ápice, levemente decompostos, decompostos, persistentes a 
caducos para a base do caule, 1,2–6,8 cm compr.; bainha peciolar 0,9–2,1 cm 
compr.; pecíolo esverdeado, 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 mate-
rial seco, ereta a arqueada, lanceolada, ápice agudo a levemente rostrado, base 
aguda a levemente truncada, 13–36,5 × 3,4–8,5 cm; nervura mediana roliça em 
ambos os lados, roliça a achatada na base e aguda no ápice, aguda adaxialmente, 
roliça a raramente carenada abaxialmente; nervuras secundárias levemente 
proeminentes abaxialmente, pouco visíveis adaxialmente a pouco visíveis em 
ambas as faces, 9–15 pares; nervuras terciárias pouco visíveis adaxialmente; 
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 es-
verdeado, esverdeado-acastanhado, acastanhado a amarelado em infrutescência, 
roliço, 2-angular a carenado, ereto a pendente quando em frutificação, 9,9–33,4 
× 0,2–0,35 cm; espata não diferenciada em tubo e lâmina, persistente, mem-
branácea, 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.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale 
do Rio Doce, 15.IV.1998, D.A.	Folli	3151 (RB); 23.IV.1999, D.A.	Folli	3399 
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(CVRD); 23.X.2002, M.	 	Nadruz	 1533 (RB); 23.X.2002, M.	Nadruz	 1536	
(RB); 25.XI.2004, M.	Nadruz	1599	(RB); 22.XI.2005, M.	Nadruz	1649 (RB).

Espécie terrestre heliófila a esciófila ocorrendo em campo nativo e, 
raramente, em muçununga. Próxima de A.	 raimundii, diferenciando-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 mo-
mento, da Reserva.

Coletado em flor em abril e outubro, em fruto em novembro.

Anthurium ianthinopodum (Schott ex Engl.) Nadruz & Mayo, Taxon 56(1): 
211–225. 2007.
Figura 1 d–f
= A.	harrisii	var.	ianthinopodum Engl.
= A.	harrisii	var.	bahiensis Mayo, nom. nud.
Nome popular: antúrio-folha-fina.

Ausência de látex; caule curtíssimo de porte herbáceo; catafilos e 
profilos novos inteiros, creme-rosados a amarelado-avermelhados, tornando-se 
decompostos, amarronzados a cor de palha no ápice do caule (provavelmente 
caducos para a base do caule), 1–3,7 cm compr.; folhas com bainha peciolar 
0,8–1,6 cm compr.; pecíolo esverdeado, as vezes com manchas escuras ao longo, 
roliço abaxialmente, sulcado com margens obtusas adaxialmente, 2,98–15,9 
× 0,25–0,31 cm; genículo mais grosso, concolor a levemente mais claro que 
o pecíolo, 0,3–1,3 cm compr.; lâmina foliar fortemente discolor, cartácea em 
material vivo, arqueada, linear-lanceolada a lanceolada, base aguda a cuneada, 
ápice agudo a levemente rostrado apiculado, sem pontos escuros nas faces, 
19,2–51,5 × 1,7–7,5 cm; nervura mediana roliça em ambos os lados a raramen-
te aguda adaxialmente; nervuras secundárias levemente impressas a somente 
visíveis adaxialmente, somente visíveis a proeminentes abaxialmente, 10–26 em 
ambos os lados; nervuras terciárias visíveis adaxialmente; nervura coletora 
1, saindo da base laminar, 0,2–0,7 cm afastada da margem; inflorescência com 
flores bissexuais com pedúnculo 1-anguloso, 8,2–42,5 cm compr.; espata não 
diferenciada em tubo e lâmina, persistente em pré-antese e antese, esverdeada 
a esverdeada com margens vináceas, curvada a aplanada, em infrutescência 
decomposta a caduca, formando ângulo agudo com o pedúnculo, decorrência 
0,5–1,2 cm compr., 5,8–7,7 × 0,5–0,7 cm; espádice cilíndrico, em pré-antese 
avinosado, amarronzado, tornando-se cor de palha, séssil, 5,9–13,8 cm compr.; 
flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femininas com ovário 
2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; bagas esverdeadas, livres.

coelho: araceae Da reserva Natural vale
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Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale 
do Rio Doce, 19.VII.1976, Bittencourt	s/n (MBML); 14.XII. 1981 (fl.), H.C.	
de	Lima	1658 (RB); 06.I.1996 (fl.), M.	Nadruz	1129 (RB); 16.I.1996 (fl.), M.	
Nadruz	1130 (CVRD); 16.I.1996 (fl.), M.	Nadruz	1149 (CVRD); 27.VI.2001, 
(fl., fr.), D.A.	Folli	3949 (CVRD); 22.X.2002 (fl.), M.	Nadruz,	R.	Marquete	
et	al. 1532 (RB); idem,  23.X.2002, M.	Nadruz,	D.	Folli	et	al. 1535 (RB); 
25.XI.2004 (fl.) (fr.), M.	Nadruz,	E.	Meireles	et	al. 1598 (RB).

Espécie esciófila geralmente epífita, podendo ser encontrada com os 
hábitos terrestre, rupícola e hemiepífita em restinga arbórea até floresta montana, 
chegando a 900 m alt.  Distribui-se no sudeste-sul da Bahia com ocorrência até 
Linhares no Espírito Santo (Coelho et	al., 2009). Na Reserva ocorre em mata 
de tabuleiro e ciliar, sendo pouco freqüente. Podendo ser confundida com A.	
comtum, porém difere por apresentar pecíolo sulcado com margens obtusas 
adaxialmente e espata persistente pelo menos até a formação do fruto, enquanto 
que a espécie de Schott apresenta pecíolo achatado a sulcado com margens 
agudas a carenadas adaxialmente e espata caduca na antese.

 Coletado em flor nos meses de outubro a dezembro e com fruto em 
novembro.

Anthurium intermedium Kunth, Enum. Pl. 3: 70. 1841.
Figura 1 g–i

Ausência de látex; caule ereto alongado de porte herbáceo, com entrenós 
0,5–2 cm compr.; catafilos e profilos inteiros e esverdeados a esverdeado-
amarelados quando novos, tornando-se acastanhados a cor de palha, levemente 
decompostos a decompostos no ápice, levemente decompostos a decompostos, 
persistentes a caducos para a base do caule, 1,5–5,4 × 1,7 cm; folhas com 
bainha peciolar 0,6–2,3 cm compr.; pecíolo esverdeado, roliço a raramente 
carenado abaxialmente, achatado a levemente sulcado com margens carenadas 
adaxialmente, sem manchas escuras ao longo, 2,3–17,9 × 0,2–0,45 cm; gení-
culo mais claro e mais grosso que o pecíolo, 0,5–1,4 cm compr.; lâmina foliar 
esverdeada discolor, cartácea em material vivo, cartácea a membranácea em 
material seco, arqueada a ereta, lanceolada a linear-lanceolada, base cuneada a 
obtusa e ápice agudo a rostrado, sem pontuações escuras nas faces, 20,2–45,3 
× 2,7–11,9 cm; nervura mediana aguda adaxialmente, roliça a raramente ca-
renada abaxialmente; nervuras secundárias levemente impressas a impressas 
adaxialmente, levemente proeminentes a proeminentes abaxialmente, raramente 
somente visíveis em ambos os lados, 5–21 em ambos os lados; nervuras ter-
ciárias visíveis adaxialmente; nervura coletora 1, nascendo na base ou pouco 
acima da base laminar, 0,3–0,8 cm afastada da margem; inflorescência com 
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flores bissexuais com pedúnculo esverdeado a vináceo, roliço, 1-anguloso a 2 
raramente 5-carenado, 11,1–25,1 × 0,2 cm; espata não diferenciada em tubo 
e lâmina, persistente, esverdeada, ereta em pré-antese, ereta, perpendicular a 
espádice a deflexa em antese e reflexa em pós-antese, lanceolada a linear-
lanceolada, formando ângulo agudo a raramente reto com o pedúnculo, 2–5,9 
× 0,3–0,6 cm; espádice cilíndrico, vináceo a acastanhado, séssil, 2,4–10,4 
× 0,4 cm; flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femi-
ninas com ovário 2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; bagas 
esverdeadas, livres.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale 
do Rio Doce, 31.10.1983 (fl.), G.	Martinelli	 	&	T.	 Soderstrom 9745 (RB); 
22.VII.1992 (fl.), D.A.	Folli	1633 (CVRD); 16.I.1996 (fl.), M.	Nadruz	et	al. 
1139	(RB); 30.IX.2003, I.M.	Andrade	1620 (CVRD); 25.XI.2004, M.	Nadruz		
et	al. 1595 (RB); 25.XI.2004, M.	Nadruz		et	al. 1596 (RB); 25.XI.2004, M.	
Nadruz		et	al. 1597 (RB); 27.IV.2005, M.	Nadruz		et	al. 1626 (RB); 28.IV.2005 
(fl.), M.	Nadruz		et	al. 1628 (RB); 15.XI.2006 (fr.), M.	Nadruz		et	al. 1731 (RB); 
15.XI.2006 (fr.), M.	Nadruz		et	al. 1732 (RB); 21.X.2009 (fr.), M.	Nadruz		et	
al. 2324 (RB).

Espécie terrestre, esciófila, ocorrendo em matas de muçununga. Todos 
os espécimes citados, como material examinado, possuem as características 
padrões de A.	intermedium, porém algumas apresentam diferenças em relação 
à espécie tipo de Kunth, tais como pecíolo carenado abaxialmente, nervura 
mediana aguda adaxialmente e carenada abaxialmente, contra pecíolo geral-
mente roliço abaxialmente, nervura mediana geralmente roliça adaxialmente 
e abaxialmente na espécie tipo. Diante deste fato, estudos complementares de 
citogenética (Viegas et al., 2006) vêm sendo desenvolvidos com espécimes 
de A.	intermedium, incluindo alguns espécimes aqui citados, para confirmar o 
posicionamento taxonômico das mesmas dentro da referida espécie.

A espécie pode ser reconhecida pela lâmina foliar com base cuneada 
a aguda e pecíolo geralmente roliço abaxialmente e achatado com margens 
carenadas adaxialmente.

 Coletado em flor nos meses de janeiro, abril, junho, agosto a dezembro 
e com fruto em novembro.

Anthurium parasiticum (Vell.) Stellfeld, Arq. Mus. Paranaense 8: 175 (1950).
Figura 1 j–l

Ausência de látex; caule ereto, de porte herbáceo, entrenós 0,5–2,1 cm 
compr.; catafilos e profilos inteiros e esverdeados a amarelado-rosados quan-
do novos, tornando-se acastanhados, amarronzados a cor de palha, inteiros a 
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decompostos no ápice, acastanhados a cor de palha, levemente decompostos a 
decompostos e caducos para a base do caule; bainha foliar 0,9–2,1 cm compr.; 
pecíolo esverdeado, achatado a levemente sulcado com margens obtusas a, ra-
ramente, scarenadas adaxialmente, roliço abaxialmente, 3,2–13,4 × 0,35–0,55 
cm; genículo mais grosso, levemente mais claro a mais claro que o pecíolo, 
0,5–1 cm compr.; lâmina foliar cartácea, ereta a arqueada, esverdeada discolor, 
elíptica, ápice agudo apiculado, base aguda a truncada, 21,2–35,2 × 9–12 cm; 
nervura mediana obtusa a aguda abaxialmente, subaguda a aguda adaxial-
mente; nervuras secundárias levemente impressas adaxialmente e levemente 
proeminentes a somente visíveis abaxialmente a somente visíveis em ambos 
os lados, 11–14 pares; nervuras terciárias obscuras adaxialmente; nervura 
coletora 1, saindo da base laminar ou, raramente, pouco acima dela, 0,4–0,8 
cm afastada da margem; inflorescência com flores bissexuais com pedúnculo 
esverdeado a avermelhado, roliço, as vezes com uma leve carena, 13,3–22,1 × 
0,2–0,3 cm; espata não diferenciada em tubo e lâmina, persistente, esverdeada, 
esverdeada com margens arroxeadas a rosada, ereta em pré-antese, subperpen-
dicular a perpendicular em antese e deflexa em pós-antese, formando ângulo 
geralmente obtuso com o pedúnculo, 3,3–8 × 1–1,5 cm; espádice cilíndrico, 
rosado, esverdeado-amarronzado, acastanhado, amarronzado, séssil, 5,7–8,7 
× 0,5–0,8 cm; flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femi-
ninas com ovário 2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; bagas não 
observadas.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, M.Nadruz	1617	et	al. (RB); 26.IV.2005, M.Nadruz	1618	et	al. (RB); 
26.IV.2005, M.Nadruz	1619 et	al. (RB); 26.IV.2005, M.Nadruz	1620 et	al. (RB).

Espécie terrestre e esciófila ocorrendo em campo nativo, sendo reco-
nhecida por possuir pecíolo com margens geralmente obtusas a agudas ada-
xialmente, lâmina foliar elíptica e espata formando ângulo geralmente obtuso 
com o pedúnculo. 

Coletado em flor em abril.

Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don var. pentaphyllum in R. Sweet, Hort. 
Brit., ed. 3: 633. 1839.
Figura 2 a–b
Nome popular: antúrio-trepador

Ausência de látex; caule alongado de porte herbáceo; catafilos e pro-
filos novos inteiros, sendo esverdeados quando jovens tornando-se inteiros a 
levemente decompostos e acastanhados no ápice 3,2–7,2 cm comp.; folhas 
com bainha peciolar 2,2–4,3 cm compr.; pecíolo esverdeado sem manchas 
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escuras ao longo, roliço abaxialmente, levemente sulcado com margens obtusas 
adaxialmente, 21,6–66,7 × 0,45–0,5 cm; genículo 0,6–1,2 cm compr.; lâmina 
foliar digitada, folíolos 6–12, membranáceos, arqueados, obovados a elípticos, 
base cuneada e ápice rostrado, sem pontuações escuras nas faces, 14–31,1 × 
2,5–10,4 cm; nervura mediana aguda a obtusa abaxialmente, aguda adaxial-
mente; nervuras secundárias levemente impressas adaxialmente, levemente 
proeminentes abaxialmente, 8–10 pares; nervuras terciárias pouco visíveis 
adaxialmente; nervura coletora 1, saindo da base laminar a raramente um 
pouco acima dela, 0,4–0,7 cm afastada da margem; inflorescência com flores 
bissexuais com pedúnculo roliço, esverdeado, 5–10,5 × 0,9 cm; espata não 
diferenciada em tubo e lâmina, persistente, ereta em antese, esverdeada com 
margens levemente arroxeadas, formando ângulo agudo com o pedúnculo, 
3,9–9,9 × 1,8–2,8 cm; espádice afunilado, esverdeado a vináceo, 6,5–11,9 × 1,1 
cm; flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femininas com 
ovário 2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; bagas vináceos, livres.

 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 31.I.1972 (fl.), D.	Sucre	8333 (RB); 15.X.1992 (fr.), G.L. Farias 518 
(CVRD); 16.I.1996 (fl.), M.	Nadruz	1132 (RB); 26.II.2002 (fl., fr.), D.A.	Folli	
4190 (CVRD); 19.VI.2002 (fl., fr.), D.A.	Folli	4276 (CVRD); 27.IV.2005 (fl.), 
M.	Nadruz		et	Geovane 1622 (RB); 14.VII.2009, G.S.	Siqueira	272 (CVRD).

Espécie hemiepífita, esciófila, ocorrendo em matas de muçununga e 
ciliar. Relativamente comum na área da Reserva. 

A espécie pode ser reconhecida pela lâmina foliar digitada, pedúnculo 
curto e frutos vináceos.

 Coletado com no mês de janeiro e abril.

Anthurium queirozianum Nadruz, Bol. Mus. Biol. Mello Leitão
Figura 2 c–d
Nome popular: antúrio-verdão

Ausência de látex; caule rastejante de porte herbáceo; catafilos e pro-
filos 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, sub-ereta a arqueada, esverdeada 
levemente discolor, lanceolada a linear-lanceolada, ápice agudo, obtuso a 
truncado apiculado, base cuneada, presença de pontos glandulares escuros 
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abaxialmente, 22,3–39,4 × 3–8 cm; nervura mediana arredondada em ambos 
os lados; nervuras secundárias 10–17 pares, pouco visíveis abaxialmente, 
obscuras adaxialmente; nervuras terciárias obscuras adaxialmente; nervura 
coletora 1, saindo da base laminar, 0,2–0,9 cm afastada da margem; inflores-
cência com flores bissexuais com pedúnculo esverdeado-rosado a esverdeado, 
roliço, 22,1–45,3 × 0,45–0,5 cm; espata não diferenciada em tubo e lâmina, 
persistente, lanceolada, 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.

PARATIPO: 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 tran-
sição entre muçununga e campo nativo, sendo endêmica, até o momento, da 
Reserva. Próxima de A.	minarum Sakuragui & Mayo, diferenciando-se por 
apresentar catafilos e profilos decompostos no ápice do caule, lâmina foliar 
verde escura, caule rastejante e frutos vináceo-esverdeados, contra catafilos e 
profilos inteiros no ápice do caule, 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.
Coletado em flor em abril e novembro e com fruto em novembro.

Anthurium radicans K.Koch & Haage, Index Seminum (B) 1854 (App.): 10. 
1854.
Figura 2 e–f
Nome popular: antúrio-rastejante

Ausência de látex; caule terrestre, rastejante subterrâneo de porte 
herbáceo; catafilos e profilos acastanhados, inteiros e persistentes no ápice e 
inteiros a caducos para a base do caule, 1,2–3,7 cm compr.; folha com bainha 
peciolar 0,8 cm compr.; pecíolo esverdeado-avinosado, levemente achatado a 
levemente sulcado com margens agudas adaxialmente, arredondado abaxial-
mente, 2,6–18,6 × 0,25 cm; genículo concolor a levemente mais claro e mais 
grosso que o pecíolo, 0,5–1 cm compr.; lâmina foliar esverdeada discolor, 
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membranácea em material vivo e seco, sub-perpendicular, elíptica, base arre-
dondada, truncada a levemente emarginada, ápice agudo curtamente apiculado, 
10,2–25,5 × 5,3–14,5 cm; nervura mediana aguda adaxialmente, arredondada 
abaxialmente; nervuras secundárias levemente impressas a visíveis adaxial-
mente, proeminentes abaxialmente, 5–6 pares; nervuras terciárias obscuras 
adaxialmente; nervura coletora 1, saindo acima da base laminar, 0,35–1,4 cm 
afastada da margem; inflorescência com flores bissexuais com pedúnculo 3–5,5 
cm compr.; espata não diferenciada em tubo e lâmina, persistente, ereta em 
antese, elíptica, esverdeado-avinosada com nervuras proeminentes, 3,1–5,3 × 
2,1–3,2 cm; espádice afunilado, esverdeado com estigma proeminente, séssil, 
1,5–3,9 cm compr.; flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, 
femininas com ovário 2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; frutos 
não observados.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 19.VIII.2000 (fl.), D.A.	Folli	3673 (CVRD); 22.X.2002, M.Nadruz	
1529 (RB); 11.V.2004 (fl.), D.A.	Folli	4839 (CVRD); 12.V.2006 (fl.), D.A.	Folli	
5267 (CVRD). 

Espécie terrestre, esciófila, ocorrendo em matas de muçununga, poden-
do ser reconhecida pelo caule rastejante e subterrâneo, lâmina foliar com base 
arredondada a levemente emarginada e estigmas proeminentes.

 Coletado em flor nos meses de maio e agosto.

Anthurium raimundii Mayo, Haigh & Nadruz, Kew Bulletin 66(1): 125. 2011.
Figura 2 g–i

Ausência de látex; caule curtíssimo, ereto de porte herbáceo; catafilos e 
profilos novos inteiros a levemente decompostos no ápice e decompostos para 
a base do caule, acastanhados, 2,5–9,6 cm compr.; bainha peciolar 1,5–5,4 cm 
compr.; pecíolo esverdeado a esverdeado-vináceo, arredondado abaxialmente, 
achatado com margens carenadas adaxialmente, 2,9–70,7 cm compr.; genículo 
0,4–1,3 cm compr.; lâmina foliar esverdeada discolor, cartácea em material 
vivo e seco, ereta, lanceolada a estreitamente elíptica, margem avermelhada 
quando jovem, base cuneada a raramente aguda e ápice agudo a obtuso, sem 
pontuações escuras nas faces, 17,9–69,3 × 3,5–15 cm; nervura mediana arre-
dondada em ambas as faces; nervuras secundárias pouco visíveis em ambas 
as faces, 12–20 pares; nervuras terciárias obscuras adaxialmente; nervura 
coletora 1, saindo da base laminar ou acima dela, 0,2–1,1 cm afastada da 
margem; inflorescência com flores bissexuais com pedúnculo esverdeado, 
roliço a levemente anguloso, 18,9–100,8 cm compr.; espata não diferenciada 
em tubo e lâmina, persistente, membranácea, linear-lanceolada, esverdeada, 
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esverdeada com ápice atropurpúreo, esverdeado-avermelhada, formando ângulo 
agudo com o pedúnculo, decorrência 0,4–1,9 cm compr., 3,3–13,7 × 0,5–1,9 
cm; espádice cilíndrico, esverdeado a atropurpúreo, séssil, 4,3–21,5 cm com-
pr.; flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femininas com 
ovário 2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; bagas avermelhadas, 
avinosadas a atropurpúreas, livres.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 20.IV.1983, A.L.Peixoto	et	al	1738 (RB); 31.X.1983, G.Martinelli	
9746 (RB); 14.V.1985, G.Martinelli	10997 (RB); 16.X.1992, G.Farias	526 
(RB); 06.VIII.1992, G.Farias	 586 (RB); 13.VII.1992 (fl.), D.A.	Folli 1626 
(CVRD); 14.VI.1993 (fl.), D.A.	Folli	 1900 (CVRD); 16.I.1996, M.Nadruz	
1137 (RB); 16.I.1996 (fl.), M.Nadruz	1138 (CVRD); 17.I.1996, M.Nadruz	1145 
(RB); 5.IV.2006 (fl.), G.O.	Romão	1206 (CVRD); 25.XI.2004, M.Nadruz	et	
al.	1600 (RB); 7.VII.2006 (fl.), L.C.	Assis	1167 (CVRD); 03.XII.2006, J.M.A.	
Braga	et	al.	7306 (RB); 08.IV.2006, M.B.	Paciência	2400 (RB) 08.IV.2006 (fl.), 
M.B.	Paciência	2404 (CVRD); 11.IV.2006 (fl.), J.	Paula-Souza	5725 (CVRD); 
11.IV.2006 (fl.), J.	Paula-Souza	5727 (CVRD).

Espécie terrestre, heliófila ou esciófila, ocorrendo na Floresta de Ta-
buleiro nas seguintes formações vegetais naturais: campo nativo e, raramente, 
em transição mata de muçununga/campo nativo. Pode ser reconhecida pelas 
folhas eretas e frutos avermelhados. 

A espécie era, até então, conhecida somente nas áreas de floresta 
atlântica da Bahia, sendo considerada uma ocorrência nova para o estado do 
Espírito Santo.

Coletado em flor em outubro, dezembro, janeiro e abril, e fruto em 
janeiro, abril, maio e novembro.

Anthurium riodocense Nadruz, Bol. Mus. Biol. Mello Leitão
Figura 2 j–l
Nome popular: antúrio-rugoso

Ausência de látex; 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 decompostos, 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 arredondado a carenado abaxialmente, 
achatado com margens carenadas 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 
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vivo, membranácea em material seco, lanceolada, 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 abaxialmente; nervuras 
secundárias impressas adaxialmente, proeminentes abaxialmente, 10–15 
pares; nervuras terciárias fortemente visíveis adaxialmente; nervura cole-
tora 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.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale 
do Rio Doce, 25.XI.2004, M.Nadruz	1602	et	al (RB); 27.IV.2005, M.Nadruz	
1624	et	al (RB).

Espécie terrestre, esciófila, ocorrendo em matas de muçununga. Pode 
ser reconhecida pela lâmina foliar lanceolada com base obtusa a aguda, pe-
cíolo geralmente carenado abaxialmente e achatado com margens carenadas 
adaxialmente e espádice esverdeado. Pode ser confundida com A.	intermedium	
Kunth que apresenta base da lâmina foliar geralmente cuneada, pecíolo roliço 
abaxialmente e espádice vináceo a acastanhado.

Coletado em flor em abril e novembro e com fruto em novembro.

Anthurium siqueirae Nadruz, Bol. Mus. Biol. Mello Leitão
Figura 3 a–c
Nome popular: antúrio-do-mato

Ausência de látex; 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; 
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nervura mediana aguda adaxialmente e roliça, geralmente totalmente aguda 
a carenada do meio para a base, roliça do meio para o ápice abaxialmente; 
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 esverde-
adas, livres.

Material examinado: 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); 23.VI.2005 (fl.), M.	Nadruz		et	al. 1637 (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. Se-
melhante a A.	intermedium e A.	ribeiroi, diferenciando-se da primeira por 
apresentar base da lâmina foliar geralmente cuneada, nervura mediana aguda 
adaxialmente, 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 arrondada abaxialmente, espata 3–8,4 cm compr. e 
ocorrência em campo nativo em A.	ribeiroi. 

A espécie pode ser reconhecida pela lâmina foliar com base geralmente 
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cuneada e nervura mediana aguda adaxialmente e aguda a carenada abaxial-
mente.

 Coletado com flor nos meses de abril, maio, agosto, setembro, outubro 
a dezembro, e com fruto no mês de maio.

Anthurium scandens (Aubl.) Engl. ssp. scandens  in C.F.P. von Martius, Fl. 
Bras. 3(2): 78. 1878.

Ausência de látex; caule escandente de porte herbáceo com entrenós 
longos; catafilos e profilos novos inteiros a levemente decompostos no ápice 
e decompostos para a base do caule, acastanhados, 1,4–3,1 cm compr.; bainha 
peciolar não observada; pecíolo esverdeado, 0,8–8,9 cm compr.; genículo 
0,4–0,7 cm compr.; lâmina foliar levemente cartácea em material seco, ereta, 
lanceolada, base e ápice agudos, com pontuações glandulares escuras na face 
abaxial, 6,3–11,6 × 2–3,4 cm; nervura mediana não observada; nervuras 
secundárias 7–9 pares; nervuras terciárias obscuras adaxialmente; nervura 
coletora 1, saindo da base laminar, 0,2–0,4 cm afastada da margem; inflores-
cência com flores bissexuais com pedúnculo 2,3–3,3 cm compr.; espata não 
diferenciada em tubo e lâmina, persistente, reflexa em antese, membranácea, 
linear-lanceolada, formando ângulo obtuso com o pedúnculo, decorrência 
ausente, 0,9–1 × 0,2–0,3 cm; espádice cilíndrico, séssil, 1,1–2,4 cm compr.; 
flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femininas com ovário 
2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; bagas esverdeadas quando 
jovens, livres.

 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural Vale do 
Rio Doce, 18.II.1999, D.A.Folli	3354 (RB); 12.III.1999, D.A.Folli	3375 (RB); 
7.III.2006 (fl.), D.A.Folli	 5204 (CVRD); 18.III.2008 (fl.), D.A.Folli	 5970 
(CVRD).

Espécie epífita e esciófila, ocorrendo em Floresta de Tabuleiro. Pode 
ser reconhecida pelo hábito escandente e pelas pontuações escuras na face 
abaxial da lâmina. 

Coletado em flor em fevereiro e maio e fruto em março.

Anthurium solitarium Schott, Prod. Syst. Aroid.: 478. 1860.
Figura 3 d
Nome popular: antúrio-gigante

Ausência de látex; caule curto de porte herbáceo; catafilos e profilos 
amarronzados, decompostos no ápice; folhas com bainha peciolar 6 cm compr.; 
pecíolo sulcado com margens subagudas adaxialmente, arredondado abaxial-
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mente, 19–19,2 cm compr.; genículo 1,8 cm compr.; lâmina foliar discolor, 
coriácea em material vivo, ereta, lanceolada, base levemente cordada e ápice 
agudo, sem pontos escuros nas faces, 79,5–84,8 × 18,2–19,5 cm; nervura me-
diana arredondada em ambos as faces; nervuras secundárias proeminentes 
em ambas as faces, 8 em ambos os lados; nervuras terciárias não observadas; 
nervura coletora ausente; inflorescência com flores bissexuais com pedúnculo 
62 cm compr.; espata não diferenciada em tubo e lâmina, persistente em pré-
antese e antese, arroxeada, curvada a aplanada, formando ângulo agudo com o 
pedúnculo, decorrência 2,6 cm compr., 17 × 1,8 cm; espádice cilíndrico, arro-
xeado, séssil, 26,7 cm compr.; flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 
4 estames, femininas com ovário 2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação 
axilar; bagas não observadas.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 29.VIII.2004 (fl.), D.A.	Folli	4593 (CVRD).

Espécie epífita.  Distribui-se nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e Espírito Santo. Na Reserva ocorre em capoeirão, sendo rara.

 Floresce no mês de agosto.

Anthurium zeneidae Nadruz, Bol. Mus. Biol. Mello Leitão
Figura 3 e–h
Nome popular: antúrio-quilhado

Ausência de látex; caule ereto de porte herbáceo; entrenós 
0,2–1,1 cm compr.; catafilos e profilos novos inteiros a levemente de-
compostos, 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, raramente 1, 3–5 carenado abaxialmente, achatado a 
levemente sulcado com margens agudas a carenadas (onduladas) adaxial-
mente, 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, membranácea 
a levemente cartácea em material seco, ereta a arqueada, lanceolada a 
linear-lanceolada, longamente estreitada em direção a base, base cune-
ada, aguda a obtusa e ápice rostrado, sem pontuações escuras nas faces, 
10,3–60 × 2,5–11,3 cm; nervura mediana aguda a carenada abaxial-
mente, aguda a aguda sendo raramente achatada na base adaxialmente; 
nervuras secundárias levemente impressas a impressas adaxialmente, 
levemente proeminentes a proeminentes abaxialmente a somente visíveis, 
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9–17 pares; nervuras terciárias pouco visíveis adaxialmente; nervura 
coletora 1, saindo da base laminar ou um pouco acima dela, 0,2–0,9 cm 
afastada da margem; inflorescência com flores bissexuais com pedúnculo 
2–7 carenado, rosado-esverdeado, esverdeado a esverdeado-amarelado, 
esverdeado-vinoso, rosado-amarelado, acastanhado, 12,3–34,8 × 0,3 cm; 
espata não diferenciada em tubo e lâmina, 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, 4–15,1 cm compr.; 
flores masculinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femininas com 
ovário 2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; bagas jovens 
esverdeadas, quando maduras esverdeado-avinosadas, livres.

Material examinado: Brasil, Espírito Santo, Linhares, Reserva Natu-
ral da Vale do Rio Doce, 22.X.2002 (fl.), M.Nadruz	1528 (RB); 25.XI.2004, 
M.Nadruz	1594 (RB); 27.XI.2004, M.Nadruz	1603 (RB); 27.IV.2005, M.Nadruz	
1625,	et	al. (RB); 23.VI.2005 (fl.), M.Nadruz	1635	et	al (RB); 23.VI.2005, 
M.Nadruz	1636,	et	al. (RB); 22.XI.2005, M.Nadruz	1650,	et	al. (RB); 3.VII.2008 
(fl.), G.S.	Siqueira	420 (CVRD).

Espécie terrestre, esciófila, ocorrendo em matas de muçununga. É uma 
espécie, até o momento, endêmica da Reserva. 

A espécie pode ser reconhecida pela lâmina foliar linear-lanceolada, 
pecíolo até cinco carenado abaxialmente e pedúnculo até 6–7 anguloso.

Pode ser confundida com A.	jilekii	Schott, diferindo desta por apresentar 
pecíolo 1–5 carenado abaxialmente e frutos esverdeados com ápice avinosado, 
contra pecíolo geralmente obtuso abaxialmente e frutos avermelhados.

 Floresce no mês de abril, junho, outubro e novembro, frutifica no mês 
de novembro.

Asterostigma lombardii E.G. Gonçalves, Aroideana 22: 30. 1999.
Figura 3 i–k
Nome popular: sombra-de-cobra

Ausência de látex; caule tuberoso, globoso, acastanhado; catafilos e 
profilos não observados; bainha peciolar inconspícua; pecíolo creme-amarron-
zado a acastanhado-esverdeado, roliço, 42,4–92 cm compr.; genículo ausente; 
lâmina foliar membranácea em material vivo e seco, perpendicular ao pecí-
olo, esverdeada discolor, pinatisecta, lobos oblongos, 27,9–38,2 × 36–40 cm; 
nervura mediana esverdeada e achatada adaxialmente, creme-amarronzado 
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e arredondado abaxialmente; nervuras secundárias levemente proeminentes 
adaxialmente, arredondadas abaxialmente; nervura coletora ausente; inflores-
cência com flores unissexuais com pedúnculo amarronzado-esbranquiçado, 
21,9–30,2 cm compr.; espata com diferenciação em tubo e lâmina, não constrita 
na região mediana, persistente, acinzentada com pontuações mais escuras na 
base e listras mais escuras no ápice, lanceolada, 4,5–16,7 cm compr.; espádice 
cilíndrico, 5,9 cm compr.; flores unissexuais, as masculinas em sinândrio 2–4 
ândricos, as femininas cercadas por estaminódios conados, estigma com 3–5 
lobos triangulares, ovário 3–5 lóculos, 1 óvulo por lóculo; bagas, esverdeadas 
com pontos minúsculos mais escuros, 3-lobadas, livres.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale 
do Rio Doce, 8.XI.1977, A.L.	Peixoto	497 (RB); 13.X.1993, D.A.	Folli	2039 
(CVRD); 22.X.1993, D.A.	Folli	2053 (CVRD); 27.XI.2004, M.	Nadruz	et	al.	
1610 (RB); 15.XI.2006, M.	Nadruz	et	al.	1727 (CVRD); 15.XI.2006, M.	Nadruz	
et	al.	1734 (RB); 11.X.2006 (fr.), D.A.	Folli	5371 (CVRD).

Espécie terrestre, esciófila com ocorrência em mata alta. Pode ser reco-
nhecida na mata pelas folhas pinadas e pelo pecíolo semelhante à pele de cobra.

Coletado em flor em setembro e outubro, e com fruto em novembro.

Dracontioides desciscens (Schott) Engl., Pflanzenr., IV, 23C: 37. 1911.
Figura 4 a–b
Nome popular: cara-de-morcego

Ausência de látex leitoso; caule rizomatoso subterrâneo; catafilo e pro-
filo não observados; folhas com pecíolo esverdeado-amareladas, acastanhado-
esbranquiçado, amarronzado-esbranquiçado a vináceo, anguloso, manchado 
como escamas, 35,9–95,1 cm compr.; bainha peciolar não observada; gení-
culo não observado; lâmina membranácea, foliar esverdeada discolor, ereta 
a perpendicular ao pecíolo, sagitada com perfurações, 15,7–47 × 2,6–20 cm; 
nervura mediana impressa adaxialmente, arredondada abaxialmente; nervu-
ras secundárias 4–5 em ambos os lados; nervura coletora não observada; 
inflorescência com flores bissexuais com pedúnculo esverdeado, avermelhado 
a vináceo, esverdeado com manchas amareladas, 12,8–74,5 cm compr.; espata 
diferenciada em tubo e lâmina, ereta, persistente, externamente com listras 
brancas e vináceas no tubo e esverdeado-vinácea a esverdeado-amarronzada 
na lâmina, internamente com listras brancas e vináceas no tubo e vináceas na 
lâmina, 5,5–11,6 cm compr.; espádice cilíndrico, 1,3–7 cm compr.; flores mas-
culinas perigoniadas com 4 tépalas, 4 estames, femininas com ovário 2-locular, 
1 óvulo por lóculo, placentação axilar; bagas imaturas esverdeadas, maduras 
vináceas, livres.



62

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 3.II.1972, D.	Sucre	8405 (RB); 15.VII.1985 (fl.), M.	Sobral	4014 
(CVRD); 19.IX.1987, C.	Farney	et	al.	1685 (RB); 20.IV.1983, H.C.	de	Lima	et	
al.	1896 (RB); 16.X.1992 (fr.), G.L.	Farias	525 (CVRD); 9.VI.1993 (fr.), O.J.	
Pereira	4570 (CVRD); 19.IX.1993 (fr.), D.	Sucre	11434 (CVRD); 26.10.1993 
(fr.), D.A.	Folli	 2064 (CVRD); 12.V.1994 (fl.), D.A.	Folli	 2305 (CVRD); 
17.I.1996, M.	Nadruz	et	al.	1148 (RB); 7.VI.1995 (fl., fr.), D.A.	Folli	2623 
(CVRD); 12.VI.1995, D.A.	Folli	2625 (RB); 21.VIII.2002 (fl., fr.), D.A.	Folli	
4329 (CVRD); 26.XI.2004, M.	Nadruz	et	al.	1608 (RB).

Espécie helófita, esciófila a heliófila, crescendo em locais brejosos na 
formação campo nativo. Pode ser reconhecida pelo hábito helófito, pelas lâminas 
foliares com perfurações e pelo forte odor de cadáveres exalado pela inflorescência.

Coletado em flor em fevereiro, maio a julho, em fruto em janeiro, abril 
a junho, setembro e outubro.

Heteropsis salicifolia Kunth, Enum. Pl. 3: 60. 1841.
Figura 4 c–d
Nome popular: cipó-timbó

Ausência de látex; caule aéreo escandente de porte herbáceo; catafilo 
esverdeado a cor de palha, profilo não observado; folhas com bainha peciolar 
adnata ao entrenó; pecíolo esverdeado, canaliculado adaxialmente com margens 
agudas, arredondado abaxialmente, 0,3–1 cm compr.; genículo do tamanho do 
pecíolo; lâmina foliar membranácea, esverdeada discolor em material vivo, 
esverdeado-amarronzada a amarronzada em material seco, perpendicular ao 
caule, lanceolada com ápice rostrado, base aguda 8,4–18,9 × 2–5,5 cm; ner-
vura mediana impressa adaxialmente, arredondada abaxialmente; nervuras 
secundárias obscuras a somente visíveis em ambas as faces, várias em ambos os 
lados (13–17); nervura coletora 1, 0,1 cm afastada da margem; inflorescência 
com flores bissexuais com pedúnculo esverdeado, subséssil a 0,4 cm compr.; 
espata não diferenciada em tubo e lâmina, esverdeada, ereta e persistente em 
pré-antese e antese, em pré-antese esverdeada externamente, ápice cuspidado, 
1,7–3,1 cm compr.; espádice cilíndrico, amarelado, estipitado, estípite 0,2 
cm compr., 1,8–2,2 cm compr.; flores masculinas sem perigonio, 4 estames, 
femininas com ovário 2-locular, 2 óvulos por lóculo, placentação axilar basal; 
frutos não observados.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 15.X.1992, D.A.	Folli 1664 (CVRD); 15.X.1992, G.L.	Farias	520 
(CVRD); 16.I.1996, M.	Nadruz	et	al.	1126 (RB); 01.XI.1996, D.A.	Folli	2824 
(RB); 27.XI.1997 (fl., fr.), D.A.	Folli	3080 (CVRD); 28.XI.2003, D.A.	Folli	
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4681 (RB); 24.XI.2004, M.	Nadruz	et	al.	1591 (RB); 26.XI.2004, M.	Nadruz	
et	al.	1604 (RB); 26.XI.2004, M.	Nadruz	et	al.	1609 (RB); 30.XI.2006, E.J.	
Lucas	et	al.	848 (RB).

Espécie esciófila com distribuição na formação de mata alta. Facilmente 
identificada na floresta pelo hábito hemiepifítico com pecíolo muito curto, lâmi-
nas membranáceas, nervuras secundárias várias com uma única inflorescência 
no ápice do ramo, pedúnculo curto (até 0,5 cm).

Coletado em flor em novembro.

Heteropsis rigidifolia Engl., Pflanzenr., IV, 23B: 51. 1905.
Figura 4 e, f
Nome popular: cipó-timbó

Ausência de látex; caule aéreo escandente de porte herbáceo; catafilo e 
profilo não observados; folhas com bainha peciolar adnata ao entrenó; pecíolo 
esverdeado, canaliculado adaxialmente, arredondado abaxialmente, 0,4–0,8 cm 
compr.; genículo do tamanho do pecíolo; lâmina foliar cartácea, esverdeada leve-
mente discolor em material vivo, amarronzada em material seco, perpendicular ao 
caule, lanceolada com ápice agudo a rostrado, base aguda a obtusa 8,8–12 × 2–3,3 
cm; nervura mediana não observada; nervuras secundárias obscuras a somente 
visíveis em ambas as faces, várias em ambos os lados; nervura coletora 1, 0,1 
cm afastada da margem; inflorescência com flores bissexuais com pedúnculo 
esverdeado-amarelado, subséssil a 0,5–1 cm compr.; espata não diferenciada 
em tubo e lâmina, ereta e persistente em pré-antese e antese, esverdeada em 
pré-antese, não cuspidada no ápice; espádice cilíndrico, esbranquiçado a ama-
relado, 1,9–2,2 cm compr., estípite 0,2–0,3 cm compr.; flores masculinas sem 
perigonio, 4 estames, femininas com ovário 2-locular, 2 óvulos por lóculo, pla-
centação axilar basal; bagas imaturas esverdadas, maduras alaranjadas, livres.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 27.XI.2001, D.A.Folli	4128 (RB); 25.XI.2005, D.A.Folli	5150 (RB).

Espécie esciófila com distribuição na formação de mata ciliar. Facilmen-
te identificada na floresta pelo hábito hemiepifítico com pecíolo muito curto, 
lâminas cartáceas, nervuras secundárias várias com uma única inflorescência 
no ápice do ramo, pedúnculo acima de 0,5 cm compr.

Coletado com flor em novembro.

Lemna aequinoctialis Welw., Apont.: 578. 1859.
Figura 4 g–h
Nome popular: lentilha-d’água
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Ausência de látex; raiz 1 para cada fronde; caule ausente; catafilos e pro-
filos ausentes; bainha peciolar, pecíolo e genículo ausentes; frondes 3, achatadas, 
elípticas a oblongas, assimétricas na base, sésseis, 0,15–0,2 × 0,1 cm; nervuras 
principais não visíveis a 3 obscuras, saindo da base da fronde; inflorescência não 
observada; fruto utrículo com uma semente oblonga, 0,05 × 0,1 cm.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 1.II.1972, D.	Sucre	8361	pro parte (RB); 23.XI.2005, M.	Nadruz	et	
al.	1655 (RB); 30.XI.2005 (fl.), D.A.	Folli	5158 (CVRD).

Espécie conhecida vulgarmente como “lentilha-d’água”. Heliófila, ocor-
rendo em áreas alagadas na mata alta, podendo formar um tapete esverdeado. 
Caracteriza-se pelo hábito aquático flutuante, presença de uma única raiz por 
fronde e pelo tamanho minúsculo.

 Coletado em flor em novembro e com fruto em fevereiro.

Monstera adansonii var. klotzschiana (Schott) Madison, Contr. Gray Herb. 
207: 40. 1977.
Figura 5 a–b
Nome popular: sete-facadas

Ausência de látex; caule aéreo escandente de porte herbáceo; cata-
filos e profilos não observados; folhas com bainha peciolar com o mesmo 
comprimento do pecíolo, esverdeada, persistente; pecíolo esverdeado, roliço 
abaxialmente, 18,2–44,4 cm compr.; genículo 3,2 cm compr.; lâmina foliar 
membranácea em material seco, ereta, esverdeada discolor, elíptica, base trun-
cada curtamente estreitada, ápice agudo, presença de perfurações, 18,7–33,3 × 
9,7–28,5 cm; nervura mediana não observada; nervuras secundárias 13 em 
ambos os lados; nervura coletora ausente; inflorescência com flores bissexuais 
com pedúnculo esverdeado, 11,3–16,2 cm compr.; espata não diferenciada em 
tudo e lâmina, creme em antese, caduca, 16,7 cm compr.; espádice cilíndrico, 
creme-esverdeado, em infrutescência 8,7–12,8 cm compr.; flores masculinas 
sem perigonio, 4 estames, femininas com ovário 2-locular, 2 óvulos por lóculo, 
placentação axilar basal; frutos bagas cremes, livres.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale 
do Rio Doce, 15.X.1992, G.L.	Farias	524 (CVRD); 27.I.1993 (fr.), D.A.	Folli	
1805 (CVRD); 16.I.1996, M.	Nadruz	1131 (RB); 17.VI.1997 (fr.), D.A.	Folli	
3051 (CVRD); 3.XI.1997 (fl.), MSI	640 (CVRD).

 Espécie com hábito hemiepifítico e esciófilo, muito comum na área em 
estudo em mata alta. Pode ser facilmente reconhecida pela bainha persistente 
com o tamanho do pecíolo e pelas perfurações na lâmina foliar.

 Coletado em fruto em janeiro.

coelho: araceae Da reserva Natural vale
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Monstera praetermissa E.G. Gonçalves & Temponi, Brittonia 56: 72. 2004.
Figura 5 c–e
Nome popular: folha-rasgada

Ausência de látex; caule aéreo escandente de porte herbáceo; catafilos 
e profilos esverdeados a amarelados quando jovens, tornando-se amarronzados; 
folhas com bainha peciolar com o mesmo comprimento do pecíolo, cor de 
palha a nigrescente, marcescente; pecíolo roliço abaxialmente, canaliculado 
adaxialmente, 14–35,9 cm compr.; genículo 1,5–1,8 cm compr.; lâmina foliar 
membranácea em material seco e vivo, ereta a perpendicular ao caule, esverde-
ada discolor, elíptica, base truncada curtamente estreitada, ápice rostrado, pre-
sença de perfurações ou lacerações alcançando a margem, 23,6–43,8 × 8,2–24,1 
cm; nervura mediana impressa adaxialmente e proeminente abaxialmente; 
nervuras secundárias impressas adaxialmente e proeminentes abaxialmente, 
7–8 em ambos os lados; nervura coletora ausente; inflorescência com flores 
bissexuais com pedúnculo achatado, esverdeado, 5,6–13,7 cm compr.; espata 
não diferenciada em tubo e lâmina, esverdeado-amarelada em pré-antese e ama-
relada em antese, caduca, 3,6–7 cm compr.; espádice cilíndrico, esverdeado em 
pré-antese tornando-se amarelada, 2,1–7,9 cm compr.; flores masculinas sem 
perigonio, 4 estames, femininas com ovário 2-locular, 2 óvulos por lóculo, pla-
centação axilar basal; frutos bagas esverdeado-alaranjados a amarelados, livres.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale 
do Rio Doce, 16.I.1996, M.	Nadruz	1131 (RB); 17.I.1996, M.	Nadruz	1146 
(CVRD); 31.I.1996 (fr.), D.A.	Folli	2686 (CVRD); 22.II.1996 (fr.), D.A.	Folli	
2692 (CVRD); 9.IV.2003 (fl., fr.), D.A.	Folli	4496 (CVRD); 25.X.2006 (fl.), D.A.	
Folli	5391 (CVRD); 27.IV.2005, M.	Nadruz	et	al.	1627 (RB); 22.XI.2005, M.	
Nadruz	et	al.	1645 (RB); 7.IV.2006 (fl.), G.O.	Romão	1267 (CVRD); 9.IV2006 
(fl.), M.A.	Pinho-Ferreira	M627 (CVRD); 31.VII.2008 (fl., fr.), G.S.	Siqueira	
427 (CVRD).

Espécie com hábito hemiepifítico e esciófilo, raro na área em estudo, 
ocorrendo em mata alta e transição entre mata alta-muçununga. Pode ser facil-
mente reconhecida pela bainha marcescente com o tamanho do pecíolo e pelas 
perfurações e lacerações na lâmina foliar.

 Coletado em flor em novembro e com fruto em janeiro, abril e no-
vembro.

Montrichardia linifera (Arruda da Câmara) Schott, Arac. Betreff. 1: 5. 1854.
Nome popular: aninga

Ausência de látex; caule aéreo arbustivo; catafilos e profilos não ob-
servados; folhas com bainha peciolar 15,4–16,1 cm compr, mais da metade do 
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comprimento do pecíolo; pecíolo roliço abaxialmente, 24,9 cm compr.; genículo 
ausente; lâmina foliar ereta, hastada, 17–22 × 14,2–21,2 cm; nervura mediana 
não observada; nervuras secundárias 7 em ambos os lados; nervura coletora 
não observada; inflorescência com flores unissexuais com pedúnculo 6,8–11,5 
cm compr.; espata diferenciada em tubo e lâmina, esbranquiçada, 18,1–23,1 
cm compr.; espádice cilíndrico, 10,4 cm compr., infrutescência 5,5 cm compr.; 
flores masculinas sem perigonio, 3–6 estames, femininas com ovário 1-locular, 
1–2 óvulos por lóculo, placentação basal a sub-basal; bagas livres.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 06.VI.1993, D.A.	Folli	1894 (RB); 6.IV.2004 (fl.), D.A.	Folli	4809 
(CVRD).

 Espécie helófita, crescendo em locais encharcados. Pode ser reconhe-
cida pelo porte arbustivo, podendo chegar a 2 metros de altura, pela lâmina 
foliar hastada e pela infrutescência esférica. Rara na Reserva.

 Coletada em flor no mês de abril.

Philodendron blanchetianum Schott, Bonplandia 7: 164. 1859.
Figura 5 f–h
Nome popular: dragão-pintado

Ausência de látex; caule aéreo trepador de porte herbáceo; catafilo e 
profilo não observados; folhas com bainha peciolar 2,3–5,4 cm compr.; pecíolo 
esverdeado, levemente intumescido, achatado com margens agudas adaxialmen-
te, arredondado abaxialmente, ausência de nectários extraflorais, 6,6–16,6 cm 
compr.; genículo ausente; lâmina foliar plana, membranácea, arqueada, mar-
gem inteira, esverdeada discolor, elíptica com ápice rostrado, base arredondada 
a truncada, 18,2–27,1 × 6,4–9,9 cm; nervura mediana achatada a arredondada 
para o ápice adaxialmente, arredondada abaxialmente; nervuras secundárias 
pouco visíveis em ambos os lados, 6–7 pares; nervura coletora ausente; in-
florescência com flores unissexuais com pedúnculo esverdeado, 2,9–7,7 cm 
compr.; espata com diferenciação em tubo e lâmina, persistente, esverdeada 
sendo esbranquiçada na margem externamente, esverdeado-esbranquiçada 
com gotas de resina ferrugínea internamente, 6,8–12,8 cm compr.; espádice 
cilíndrico, creme a esverdeado, sem apêndice estéril terminal, 11,3–13,2 cm 
compr.; flores com androceu com 2–4 estames, gineceu 5–6 lóculos, 1 óvulo 
por lóculo, placentação basal; bagas não observadas.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 16.I.1996, M.	Nadruz	1136 (CVRD); 17.I.1996, M.	Nadruz	1143 
(CVRD); 1.I.1998 (fl.), MSI	852 (CVRD); 25.XI.2004, M.	Nadruz	et	al.	1592 
(RB), 17.I.1975, A.L.	Peixoto	et	al.	393 (RB).

coelho: araceae Da reserva Natural vale
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 Espécie hemiepifítica, esciófila, crescendo em mata de muçununga 
e área de transição mata alta/muçununga. Pode ser reconhecida pelo pecíolo 
intumescido e pela base da lâmina foliar geralmente truncada.

 Coletada em flor em setembro.

Philodendron follii Nadruz, Bol. Mus. Biol. Mello Leitão
Figura 7 f–h
Nome popular: imbé-pintado

Ausência de látex; 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 extraflorais esverdeados a avinosados, 15,2–60,2 cm compr.; lâmina 
foliar plana, membranácea em material vivo e seco, perpendicular ao pecíolo, 
esverdeada discolor, margem inteira, sagitada, base sagitada, ápice agudo-
apiculado a rostrado, 21,9–45,2 × 8,8–26 cm; nervura mediana achatada 
adaxialmente, arredondada abaxialmente, com nectários extraflorais 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 com-
pr.; espata com diferenciação em tubo e lâmina, persistente, em pré-antese 
esverdeada com nuança vinácea externamente, 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) esta-
mes, gineceu com 9–11 lóculos, 3–4 óvulos por lóculo, óvulos com tricomas 
nos funículos, placentação sub-basal; bagas não observadas.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale 
do Rio Doce, 17.I.1996, D.A.	Folli	 1139 (CVRD); 18.I.1996, M.	Nadruz	
1150 (RB); 18.I.1996, M.	Nadruz	1151 (RB); 7.III.1996 (fl.), D.A.	Folli	2700 
(CVRD); 26.XI.2004, M.	Nadruz	et	al. 1607 (RB); 23.XI.2005, M.	Nadruz	et	
al.	1652 (RB).

 Espécie hemiepifítica e esciófila, crescendo em mata de muçununga, 
mata alta e mata ciliar. Pode ser reconhecida pela lâmina foliar sagitada e 
presença de nectários extraflorais no profilo e pecíolo. Pode ser confundida 
com P.	cordatum, 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 
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completamente após antese e totalmente esbranquiçada internamente em P.	
tenuispadix.

 Coletado em flor em novembro.

Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don in R. Sweet, Hort. Brit., ed. 
3: 632. 1839.
Figura 5 i
Nome popular: imbé-vermelho

Ausência de látex; caule aéreo trepador de porte herbáceo; catafilo 
rosado quando novo, tornando-se acastanhado, 8,5–10,8 cm compr., profilo 
formando massa fibrosa amarronzada; folhas com bainha peciolar 2,5 cm 
compr.; pecíolo esverdeado, profundamente canaliculado adaxialmente, arre-
dondado abaxialmente, ausência de nectários extraflorais, 15–23,2 cm compr.; 
lâmina foliar plana, membranácea em material seco, perpendicular ao pecíolo, 
esverdeada discolor, margem inteira, cordiforme, ápice obtuso-acuminado, 
base cordada, 21,5–32,5 × 9,1–26,3 cm; nervura mediana não observada; 
nervuras secundárias 4–6 em ambos os lados; nervura coletora ausente; 
inflorescência com flores unissexuais com pedúnculo 4 cm compr.; espata com 
diferenciação em tubo e lâmina, persistente, em pós-antese creme na lâmina e 
vináceo no tubo externamente, esverdeado-creme na lâmina e avermelhado no 
tubo internamente, com presença de nectários extraflorais vináceos, 7,8–12,5 
cm compr.; espádice cilíndrico, ausência de apêndice apical estéril; flores com 
androceu com 4–5 estames, gineceu 6–10 locular, 24–36 óvulos por lóculo, 
placentação axilar; bagas não observadas.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale 
do Rio Doce, 15.X.1992, G.L.	Farias	 521 (CVRD); 16.I.1996, M.	Nadruz	
1123 (RB); 17.I.1996, M.	Nadruz		et	al.	1142 (RB); 13.XII.1997 (fl.), MSI	639 
(CVRD).

Espécie hemiepifítica e esciófila, crescendo em mata de muçununga e 
ciliar. Pode ser reconhecida pela lâmina foliar triangular de base cordada, tubo 
da espata vinácea externamente e presença de nectários na espata.

 Coletado com flor em janeiro.

Philodendron hederaceum var. hederaceum (Jacq.) Schott, Wiener Z. Kunst 
3: 780. 1829.
Figuras 5 j, 6 a
Nome popular: imbé-queimador

 Ausência de látex; caule aéreo trepador de porte herbáceo; catafilo 

coelho: araceae Da reserva Natural vale
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esverdeado, profilo inteiro, amarelado, 11,2 cm compr.; folhas com bainha pe-
ciolar marcescente quando em floração, 7–11,9 cm compr.; pecíolo esverdeado 
com estrias escuras, roliço a fracamente sulcado adaxialmente, arredondado 
abaxialmente, ausência de nectários extraflorais, 5,9–17,1 cm compr.; lâmina 
foliar plana, cartácea em material vivo e seco, perpendicular ao pecíolo, es-
verdeada levemente discolor, margem inteira, cordiforme com base cordada 
e ápice rostrado, 9,6–22,2 × 7,2–16 cm; nervura mediana achatada adaxial-
mente, arredondada abaxialmente; nervuras secundárias visíveis em ambos os 
lados, 4; nervura coletora ausente; inflorescência com flores unissexuais com 
pedúnculo roliço, esverdeado, 1,2–6,7 cm compr.; espata com diferenciação 
em tubo e lâmina, persistente, esverdeada externamente, creme-esverdeada na 
lâmina  e vinácea no tubo internamente, sem constrição mediana, 5,3–14,6 cm 
compr.; espádice cilíndrico, ausência de apêndice estéril apical, 11,1–11,3 cm 
compr.; flores com androceu com 4–5 estames, gineceu 4–7 locular, 20–25 
óvulos por lóculo, placentação axilar;  bagas imaturas cremes, livres.

 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 10.V.1977, G. Martinelli	1907	et	al.(RB); 15.X.1992 (fl.), G.L.	Farias	
519 (CVRD); 16.I.1996, M.	Nadruz	1124 (RB); 17.I.1996 (fr.), M.	Nadruz	1140 
(CVRD); 12.III.1996 (fr.), D.A.	Folli	2704 (CVRD); 26.IV.2005, M.	Nadruz	et	
al.	1616 (RB); 22.XI.2005, M.	Nadruz	et	Folli	1648 (RB).

Espécie hemiepifítica, esciófila a heliófila, crescendo em mata ciliar e 
muçununga. Pode ser reconhecida pela lâmina foliar ovada de base cordada.

 Coletado com flor em outubro e com fruto em janeiro, março, abril.

Philodendron ochrostemon Schott, Prodr. Syst. Aroid.: 229. 1860.
Figura 6 b–c
Nome popular: imbé-miúdo

 Ausência de látex; caule aéreo trepador de porte herbáceo; catafilo e 
profilo 8,7–12 cm compr.; folhas com bainha peciolar quase ou do mesmo 
comprimento do pecíolo, margens eretas, 8,8–22 cm compr.; pecíolo esverde-
ado, arredondado abaxialmente, não achatado a raramente levemente sulcado 
adaxialmente, ausência de nectários extraflorais, 8,9–22 cm compr.; lâmina 
foliar plana, membranácea em material vivo e seco, arqueada e perpendicular 
ao pecíolo, esverdeada levemente discolor, margem inteira, linear-lanceolada, 
ápice rostrado, base cuneada, 18,5–34,3 × 3,1–7,1 cm; nervura mediana arre-
dondada abaxialmente, impressa adaxialmente; nervuras secundárias pouco 
visíveis em ambos as faces, 4–5 pares; nervura coletora ausente; inflorescência 
com flores unissexuais com pedúnculo roliço, esverdeado com estrias vináceas 
esparsas, 3 cm compr.; espata com diferenciação em tudo e lâmina, persistente, 
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esverdeada em ambas as faces com presença de estrias vináceas na base do tubo 
externamente, 10,9–16,7 cm compr.; espádice cilíndrico, ausência de apêndice 
estéril apical; flores com androceu com 2–3 estames, gineceu 3–4 locular, vários 
óvulos por lóculo (mais de 20), placentação axilar;   bagas não observadas.

 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do Rio 
Doce, 17.I.1996, M.	Nadruz	1147 (RB); 23.X.2002 (fl.), D.A.	Folli	4385 (CVRD); 
22.XI.2005, M.	Nadruz	1647 (RB); 23.X.2002 (fl.), D.A.	Folli	4386 (CVRD).

Espécie hemiepifítica e esciófila, crescendo em mata ciliar. Pode ser 
reconhecida pela lâmina foliar linear-lanceolada e pelo comprimento da bainha 
foliar, sendo maior do que a metade do pecíolo.

 Coletado com flor em outubro e novembro.

Philodendron ornatum Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 3: 378. 1853.
Figura 6 d–e
Nome popular: imbé-verruga

 Ausência de látex; caule aéreo trepador de porte herbáceo; catafilos e 
profilos quando imaturo de cor esverdeado, tornando-se creme a amarelado, 
formando uma massa fibrosa acastanhada, 22–23,7 cm compr.; folhas com 
bainha peciolar 3,3 cm compr.; pecíolo arredondado abaxialmente, achatado 
adaxialmente, verrucoso, esverdeado sendo avermelhado a vináceo no ápice, 
ausência de nectários extraflorais, 50,5–59,7 cm compr.; lâmina foliar plana, 
membranácea em material vivo, cartácea em material seco, reta e perpendicular 
ao pecíolo; esverdeada discolor, margem inteira, cordiforme, ápice agudo apicu-
lado e base cordada, 48,1–59,3 × 33–38,6 cm; nervura mediana arredondada, 
avermelhada abaxialmente, achatada adaxialmente; nervuras secundárias 
impressas adaxialmente e proeminentes e avermelhadas abaxialmente, 7–8 em 
ambos os lados; nervura coletora ausente; inflorescência com flores unissexu-
ais com pedúnculo levemente achatado, esverdeado–amarelado, 4,2–6,5 cm 
compr.; espata com diferenciação em tubo e lâmina, persistente, amarelada, 
9–16 cm compr.; espádice cilíndrico, ausência de apêndice estéril apical, 15 
cm compr.; flores com androceu com 4–6 estames, gineceu 3–5 locular, vários 
óvulos por lóculo (mais de 20), placentação axilar; bagas não observadas.

coelho: araceae Da reserva Natural vale

Figura 1. Anthurium	ribeiroi Nadruz. a) lâmina foliar; b) inflorescência (M. Nadruz 
1533); c) infrutescência (M. Nadruz 1536). Anthurium	 ianthinopodum (Schott ex 
Engl.) Nadruz & Mayo. d) hábito; e) lâmina foliar; f) inflorescência (M. Nadruz 1532). 
Anthurium	intermedium Kunth. g) hábito; h) lâmina foliar; i) inflorescência (M. Na-
druz 1596). Anthurium	parasiticum (Vell.) Stellfeld. j) hábito; k) lâmina foliar com 
inflorescência; l) detalhe da inflorescência (M. Nadruz 1619).
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 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 06.X.1993, D.A.	Folli	2032 (RB); 17.I.1996, M.	Nadruz	1141 (RB); 
23.XI.2005, M.	Nadruz	1654 (RB).

Espécie hemiepifítica e esciófila, crescendo em mata ciliar. Pode ser 
reconhecida pelas nervuras central e secundárias avermelhadas abaxialmente 
e pelo pecíolo verrucoso.

 Coletado com flor em janeiro.

Philodendron paludicola E.G. Gonç. & Salviani, Aroideana 25: 2–15. 2002.
Figura 6 f
Nome popular: imbé-aninga

 Ausência de látex; caule ereto de porte arbustivo; catafilo esverdeado, 
profilo não observado; folhas com bainha peciolar 10,6–14,5 cm compr.; pecí-
olo esverdeado, canaliculado com margens agudas adaxialmente, arredondado 
abaxialmente, ausência de nectários extraflorais, 30,2–49,7 cm compr.; lâmina 
foliar côncava, cartácea em material vivo e membranácea em material seco, 
ereta a perpendicular ao pecíolo, esverdeada discolor, cordiforme, margem 
lobada, base cordada, ápice agudo, 42,6–50 × 39,8–43 cm; nervura mediana 
amarelada; nervuras secundárias amareladas, 5 em ambos os lados; nervura 
coletora ausente; inflorescência com flores unissexuais com pedúnculo 8–12 
cm compr.; espata com diferenciação em tubo e lâmina, persistente, esverdeada 
externamente e esbranquiçada internamente, 17,6–22 cm compr.; espádice 
cilíndrico, ausência de apêndice estéril apical, 13,1–18,5 cm compr.; flores 
com androceu não observado, gineceu 4–7 locular, 3–4 óvulos por lóculo, 
placentação axilar; bagas não observadas.

 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 2.XII.1997 (fl.), D.A.	Folli	3081 (CVRD); 26.IV.2005, M.	Nadruz	
1621 (RB); 15.XII.2007 (fl.), G.S.	Siqueira	382 (CVRD).

Espécie helófita e heliófila, crescendo em brejo. Pode ser reconhecida 
pela lâmina foliar com margem lobada e pelo caule arbustivo.

 Coletado com flor em dezembro.

coelho: araceae Da reserva Natural vale

Figura 2. Anthurium	pentaphyllum (Aubl.) G.Don var. pentaphyllum. a) hábito; b) 
inflorescência e infrutescência (M. Nadruz 1622). Anthurium	queirozianum Nadruz. 
c) lâmina foliar; d) inflorescência (M. Nadruz 1651). Anthurium	radicans K.Koch & 
Haage. e) lâmina foliar; f) hábito (M. Nadruz 1529). Anthurium	raimundii Mayo, Haigh 
& Nadruz. g) hábito; h) inflorescência, i) infrutescência (M. Nadruz 1600). Anthurium	
riodocense Nadruz. j) lâmina foliar; k) inflorescência; l) infrutescência.
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Philodendron pedatum (Hook.) Kunth, Enum. Pl. 3: 49. 1841.
Figura 6 g–h
Nome popular: sete-pontas

 Ausência de látex; caule aéreo trepador de porte herbáceo; catafilo 
não observado, profilo amarelado; folhas com bainha peciolar 5,3 cm compr.; 
pecíolo áspero (presença de estrias protuberantes), achatado adaxialmente e 
arredondado abaxialmente, ausência de nectários extraflorais, 24,3–36,1 cm 
compr.; lâmina foliar plana, cartácea em material vivo e seco, perpendicular 
ao pecíolo, esverdeada levemente discolor, irregularmente pinatifida, hastada, 
ápice agudo, base hastada, 19,1–51,4 × 17,3–41 cm; nervura mediana achatada 
adaxialmente, arredondada abaxialmente; nervuras secundárias 4–5 em ambos 
os lados; nervura coletora ausente; inflorescência com flores unissexuais com 
pedúnculo esverdeado, roliço, 4–15,3 cm compr.; espata com diferenciação 
em tubo e lâmina, persistente, esverdeado-avinosada com esparsos nectários 
extraflorais vinosos externamente, amarelada internamente, 9–15,7 cm compr.; 
espádice cilíndrico, ausência de apêndice estéril apical, 12,4 cm compr.; flores 
com androceu com 4–6 estames, gineceu 7–9 locular, 5 óvulos por lóculo, 
placentação axilar; bagas não observadas.

 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 20.IV.1983, H.C.	Lima	et	al	1900 (RB); 21.X.1991 (fl.), D.A.	Folli	
1454 (CVRD); 15.X.1992 (fl.), G.L.	Farias	523 (CVRD); 16.X.1992, G.L.	
Farias	527 (CVRD); 16.I.1996, M.	Nadruz	et	al.	1125 (RB).

 Espécie hemiepifítica e esciófila, crescendo em muçununga. Pode ser 
reconhecida pela lâmina foliar irregularmente pinatifida.

 Coletado com flor em outubro e janeiro.

Philodendron rudgeanum Schott, Syn. Aroid.: 78. 1856
Figura 6 i
Nome popular: pé-de-pato

Ausência de látex; caule aéreo trepador de porte herbáceo; catafilo 
e profilo não observados; folhas com bainha peciolar quase ou do mesmo 
comprimento do pecíolo, margens expandidas, 4–6,7 cm compr.; pecíolo 4–7,2 

coelho: araceae Da reserva Natural vale

Figura 3. Anthurium	siqueirae Nadruz. a) lâmina foliar; b) inflorescência; c) infrutes-
cência (M. Nadruz 1534). Anthurium	solitarium Schott. d) hábito. Anthurium	zeneidae 
Nadruz. e) pecíolo; f) detalhe da lâmina foliar; g) inflorescência; h) infrutescência. 
Asterostigma	lombardii E.G. Gonçalves. i) lâmina foliar; j) infrutescência; k) detalhe 
dos frutos.
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cm compr.; lâmina foliar plana, membranácea em material seco, arqueada 
e ereta em relação ao pecíolo, levemente discolor, margem inteira, elíptica, 
ápice rostrado, base cuneada, 11,2–16,6 × 4,3–6,7 cm; nervura mediana não 
observada; nervuras secundárias 6–7 em ambos os lados; nervura coletora 
ausente; inflorescência com flores unissexuais com pedúnculo 1,8 cm compr.; 
espata esverdeada externamente, 9 cm compr.; espádice cilíndrico, ausência 
de apêndice estéril apical; flores masculinas não observadas, femininas não 
observadas; bagas não observadas.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do Rio 
Doce, 03.III.1997, D.	Folli	2939 (RB); 22.XI.2005, M.	Nadruz	1646 (CVRD).

Espécie hemiepifítica e esciófila, crescendo em várzea periodicamente 
inundável. Pode ser reconhecida pela lâmina foliar elíptica que possui colora-
ção amarronzada quando seca e bainha com o comprimento do pecíolo. Rara 
na Reserva.

Coletado com flor em março.

Philodendron ruthianum Nadruz, Bol. Mus. Biol. Mello Leitão
Figura 7 e
Nome popular: imbé-feliz

 Ausência de látex; caule aéreo trepador de porte herbáceo; catafilo 
não observado, profilo esverdeado-avermelhado com nectários extraflorais 
vináceos, mais concentrados na base, 14,6–18,6 cm compr.; folhas com bainha 
peciolar 3,4–7,6 cm compr.; pecíolo esverdeado, vináceo na base com estrias 
amareladas, presença de nectários extraflorais 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, 
sagitada, ápice agudo, base sagitada, 30–53,9 × 12,5–27 cm; nervura media-
na 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 2,7–8 cm compr.; espata 

coelho: araceae Da reserva Natural vale

Figura 4. Dracontioides desciscens (Schott) Engler. a) lâmina foliar; b) inflorescência e 
infrutescência (M. Nadruz 1608). Heteropsis	salicifolia Kunth. c) hábito; d) ramo com 
inflorescência (M. Nadruz 1604). Heteropsis	rigidifolia Engler. e) infrutescência; f) 
ramo com inflorescência (D.A. Folli 5150). Lemna aequinoctialis Welwitsch. g) hábito 
(M. Nadruz 1655); h) detalhe de dois indivíduos (D. Sucre 8361).
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com diferenciação entre tubo e lâmina, 14,2–18,9 cm compr.; espádice cilíndrico, 
13,3–16 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 não observada, com pelos nos funículos; bagas não observadas.

 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural Vale do 
Rio Doce, 16.I.1996, M.	Nadruz	et	al.	1135 (RB), 11.IV.2005 (fl.), D.A.	Folli	
5128 (CVRD); 15.XI.2006, M.	Nadruz	et	al.	1733 (RB); 18.IX.2008 (fl.), G.S.	
Siqueira	439 (CVRD). 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 várzea permanente 
inundável. Pode ser reconhecida pelas folhas sagitadas com margens repandas, 
presença de apêndice estéril terminal no espádice. Espécie próxima a P.	bipe-
nifolium Schott, diferindo desta pelas nervuras secundárias evidentes sendo 
avermelhado-esverdeadas abaxialmente.

 Coletado com flor em abril, setembro e novembro.

Philodendron speciosum Schott ex Endl., Gen. Pl. 1(3): 237. 1837
Figura 6 j–k
Nome popular: imbé-gigante

 Ausência de látex; caule ereto e decumbente de porte arbustivo; catafilo 
não observado, profilo esverdeado externamente e esbranquiçado internamente; 
folhas com bainha peciolar 10,6–20,8 cm compr.; pecíolo esverdeado, achatado 
a canaliculado com margens agudas adaxialmente e arredondado abaxialmente, 
89,4–105 cm compr.; lâmina foliar plana, cartácea em material vivo e seco, 
perpendicular ao pecíolo, esverdeada discolor, margem inteira a repanda, 
sagitada, base sagitada, ápice agudo, 110 × 48–57,2 cm; nervura mediana 
achatada e esverdeada adaxialmente, arredondada e esverdeado-vinácea a 
avermelhada abaxialmente; nervuras secundárias esverdeadas adaxialmente, 
esverdeado-rosadas a avermelhadas abaxialmente, seis em ambos os lados; ner-

coelho: araceae Da reserva Natural vale

Figura 5. Monstera	 adansonii var. klotzschiana (Schott) Madison. a) hábito; b) 
inflorescência (M. Nadruz 1131). Monstera	praetermissa E.G. Gonçalves & Tem-
poni. c) hábito; d) inflorescência; e) infrutescência (M. Nadruz 1645). Philodendron	
blanchetianum Schott. f) hábito; g) inflorescência; h) detalhe das flores femininas em 
corte transversal (M. Nadruz 1592). Philodendron	fragantissimum (Hooker) Kunth. i) 
hábito (M. Nadruz 1142). Philodendron	hederaceum var. hederaceum (Jacq.) Schott. 
j) hábito (M. Nadruz 1648).
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vura coletora ausente; inflorescência com flores unissexuais com pedúnculo 
não observado; espata esverdeada com margens acastanhadas externamente, 
avinosada na lâmina e esverdeada no tubo internamente, 37,5 cm compr.; 
espádice cilíndrico, ausência de apêndice estéril apical; flores com androceu 
com 3–4 estames, gineceu 9–11 locular, 2–4 óvulos por lóculo, placentação 
axilar; bagas não observadas.

 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale do 
Rio Doce, 16.I.1996, M.	Nadruz	1127 (RB); 31.III.2004 (fl.), D.A.	Folli	4806 
(CVRD); 15.XI.2006, M.	Nadruz	1730 (RB).

Espécie hemiepífita e esciófila a heliófila. Pode ser reconhecida pelas 
folhas com mais de 1 metro de comprimento, lâmina foliar sagitada com mar-
gem inteira a repanda e pelo caule arbustivo.

 Coletado com flor em novembro.

Philodendron stenolobum E.G. Gonçalves, Aroideana 25: 2–15. 2002
Figura 7 a–c
Nome popular: imbé

 Ausência de látex; caule ereto e decumbente de porte arbustivo; catafilo 
não observado, profilo esverdeado, 34,8–38,8 cm compr.; folhas com bainha 
peciolar 8,5–12,1 cm compr.; pecíolo esverdeado, achatado a levemente ca-
naliculado com margens agudas adaxialmente e arredondado abaxialmente, 
46,2–55,6 cm compr.; lâmina foliar plana, cartácea em material seco e vivo, 
perpendicular ao pecíolo, esverdeada discolor, margem inteira a repanda, has-
tada, base hastada, ápice agudo, 40,1–83,4 × 9,5–14,5 cm; nervura mediana 
achatada adaxialmente, arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina fo-
liar; nervuras secundárias 3–6 pares; nervura coletora ausente; inflorescência 
com flores unissexuais com pedúnculo esverdeado, 3,6–7 cm compr.; espata 
esverdeada externamente e creme internamente em pós-antese, 10,1–21,9 cm 
compr.; espádice cilíndrico, ausência de apêndice estéril apical, 16,8–21,4 cm 

coelho: araceae Da reserva Natural vale

Figura 6. Philodendron	hederaceum var. hederaceum (Jacq.) Schott. a) detalhe da inflo-
rescência (M. Nadruz 1648). Philodendron	ochrostemon Schott. b) hábito; c) ramo com 
inflorescência (M. Nadruz 1647). Philodendron	ornatum Schott. d) hábito; e) detalhe 
do pecíolo verrucoso (M. Nadruz 1654). Philodendron	paludicola E.G. Gonçalves & 
Salviani. f) hábito (M. Nadruz 1621). Philodendron	pedatum (Hook.) Kunth. g) hábito; 
h) inflorescência (M. Nadruz 1125). Philodendron	rudgeanum Schott. i) hábito (M. 
Nadruz 1646). Philodendron	speciosum Schott ex Endlicher. j) hábito; k) detalhe das 
raízes alimentadoras (M. Nadruz 1730).
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compr.; flores com androceu não observado, gineceu 7–8 locular, 2–3 óvulos 
por lóculo, placentação axilar; bagas não observadas.

 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural Vale do 
Rio Doce, 15.X.1992, G.L.	Farias	522 (RB); 16.I.1996, M.	Nadruz	1133 (RB); 
26.XI.2004, M.	Nadruz	et	al.	1606 (RB), 29.XI.2004 (fr.), D.A.	Folli	4995 
(CVRD); 6.I.2006 (fl.), G.S.	Siqueira	202 (CVRD).

Espécie hemiepífita e esciófila a heliófila. Pode ser reconhecida pelas 
folhas hastadas, com margem inteira a repanda e pelo caule arbustivo.

 Coletado com flor em novembro.

Philodendron aff. vargealtense Sakuragui, Novon 11: 104. 2001
Figura 7 d
Nome popular: imbé-cara-de-cavalo

 Ausência de látex; caule aéreo, trepador de porte herbáceo; catafilo 
não observado, profilo 22,9–28 cm compr.; folhas com bainha peciolar 11,3 
cm compr.; pecíolo 24,7–30,4 cm compr.; lâmina foliar plana, cartácea em 
material seco, perpendicular ao pecíolo (?), margem inteira, sagitada, base sa-
gitada, ápice agudo, 40,3–41 × 14,6–25 cm; nervura mediana não observada; 
nervuras secundárias oito em ambos os lados; nervura coletora ausente; 
inflorescência três por simpódio com flores unissexuais com pedúnculo 3–6 
cm compr.; espata 16,2–19 cm compr.; espádice não observado; flores não 
observadas; bagas não observadas.

 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural Vale do 
Rio Doce, 27.XI.1997 (fl.), D.A.	Folli	3078 (CVRD); 06.XII.2001, D.A.	Folli	
4140 (RB).

Espécie hemiepífita em muçununga. Pode ser reconhecida pelas folhas 
de bases sagitadas, pelas inflorescências em número de três no simpódio floral.

 Coletado com flor em dezembro.

coelho: araceae Da reserva Natural vale

Figura 7. Philodendron	stenolobum E.G. Gonçalves a) hábito; b) lâmina foliar; c) 
inflorescência (M. Nadruz 1606). Philodendron	aff.	vargealtense Sakuragui d) lâmina 
foliar e inflorescência (D. Folli 4140). Philodendron	 ruthianum Nadruz e) hábito. 
Philodendron	folllii Nadruz f) hábito; g) detalhe do espádice com apêndice terminal; 
h) detalhe do ovário em corte longitudinal mostrando os óvulos nos lóculos (M. 
Nadruz 1652). Rhodospatha	latifolia Poepp. i) hábito (M. Nadruz 1635). Syngonium	
podophyllum Schott var. podophyllum j) hábito; k) inflorescência; l) infrutescência 
madura (M. Nadruz 1605).
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Rhodospatha latifolia Poepp. in E.F. Poeppig & S.L. Endlicher, Nov. Gen. 
Sp. Pl. 3: 91. 1845
Figura 7 i
Nome popular: imbé-do-brejo

 Sem a presença de látex; caule aéreo trepador de porte herbáceo; 
catafilo esverdeado, profilo esverdeado, 19,6 cm compr.; folhas com bai-
nha peciolar ereta a levemente expandida, 31,1–47,8 cm compr., quase do 
comprimento do pecíolo; pecíolo esverdeado, canaliculado adaxialmente, 
arredondado abaxialmente, 32,8–47,8 cm compr.; genículo 2,7 cm compr.; 
lâmina foliar membranácea em material vivo e seco, esverdeada disco-
lor, elíptica, podendo ser obliqua, ápice agudo a obtuso-acuminado, base 
arredondada curtamente estreitada, 27,2–48,2 × 11,2–18,2 cm; nervura 
mediana arredondada abaxialmente, impressa adaxialmente; nervuras 
secundárias impressas adaxialmente, proeminentes abaxialmente, 16–18; 
nervura coletora ausente; inflorescência com flores bissexuais com pe-
dúnculo roliço, esverdeado, 5–16,2 cm compr.; espata sem diferenciação 
entre tubo e lâmina, esverdeada, caduca, 16,7–22,2 cm compr.; espádice 
rosado quando jovem, tornando-se enegrecido, 12,4–16,4 cm compr., estípite 
esverdeado tornando-se enegrecido, 1,5–2,3 cm compr.; flores masculinas 
sem tépalas com 4 estames, indo até a base do espádice, femininas com 
ovário 2-locular, vários óvulos por lóculo, placentação axilar (?); bagas 
não observadas.

 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural Vale do 
Rio Doce, 24.IX.1996, D.A.	Folli	2774 (RB); 02.XI.1996, D.A.	Folli	2825 
(RB); 23.XII.2000 (fl.), D.A.	Folli	3788 (CVRD); 23.XI.2005, M.	Nadruz	
et	al.	1653 (RB).

Espécie hemiepífita esciófila, encontrada em mata ciliar e várzea pe-
riodicamente inundável. Pode ser reconhecida pelas bainhas peciolares quase 
do mesmo comprimento dos pecíolos, folhas elípticas e presença de estípite 
na inflorescência. Pode ser confundida com algumas espécies do gênero Phi-
lodendron, mas difere pela presença de estípite e flores bissexuais no espádice.

 Coletado com flor em setembro e novembro.

Syngonium vellozianum Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 4: 418. 1854
Figura 7 j–l
Nome popular: pé-de-galinha

 Presença de látex leitoso; Caule aéreo trepador de porte herbáceo; 
catafilo não observado, profilo esverdeado, 29,2 cm compr.; folhas com bai-
nha peciolar ondulada, com margens persistentes em material adulto, ereta, 

coelho: araceae Da reserva Natural vale
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11,7–14,4 cm compr.; pecíolo esverdeado, achatado a agudo adaxialmente e 
arredondado abaxialmente, 19,5–28,6 cm compr.; genículo ausente; lâmina 
foliar esverdeada levemente discolor, membranácea em material vivo e seco, 
esverdeada discolor, pedatisecta, folíolos três, folíolo mediano elíptico, ápice e 
base agudos, 18,6–26,7 × 8–13 cm, folíolos laterais auriculados na base, oblon-
gos, oblíquos, 14–28,6 × 5,2–9,8; nervura mediana impressa adaxialmente, 
arredondada abaxialmente; nervuras secundárias impressas adaxialmente e 
proeminentes abaxialmente, 3–4 em ambos os lados no folíolo mediano; ner-
vura coletora 2 no folíolo mediano; inflorescência com flores unissexuais com 
pedúnculo esverdeado, levemente achatado, 3,6–7,2 cm compr.; espata com 
diferenciação entre tubo e lâmina, lâmina amarelada e caduca na frutificação e 
tubo esverdeado em antese, amarelado e persistente em frutificação, 4,8–5,3 cm 
compr.; espádice cilíndrico, com zona masculina creme, 3,58–4,5 cm compr.; 
flores masculinas com 4 estames, femininas com ovário 2-locular, 1 óvulo por 
lóculo, placentação basal, sem pelos nos funículos; bagas esbranquiçadas, 
conadas formando um sincarpo.

 Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural Vale do Rio 
Doce, 20.IV.1983, H.C.	de	Lima	&	A.	Peixoto	1934 (RB); 6.X.1993 (fr.), D.A.	
Folli	2034 (CVRD); 16.I.1996, M.	Nadruz	1128 (RB); 17.I.1996, M.	Nadruz	
1144 (CVRD); 26.XI.2004, M.	Nadruz	et	al.	1605 (RB).

 Espécie hemiepífita esciófila, encontrada em mata de muçununga e 
ciliar. Pode ser reconhecida pelas bainhas peciolares com a metade do com-
primento dos pecíolos, folhas trisectas e frutos do tipo sincarpo. Não possui 
semelhança com qualquer espécie de Araceae ocorrente na Reserva.

 Coletado com flor em janeiro e novembro, e com fruto em abril e no-
vembro.

Wolffiella neotropica Landolt, Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiffung Rübel Zürich 
70: 25. 1980
Nome popular: lentilha-d’água

Ausência de látex; raiz ausente; caule ausente; catafilos e profilos não 
observados; bainha peciolar, pecíolo e genículo ausentes; frondes 2, achata-
das, oblongas, assimétricas na base e arredondadas no ápice; 4,5–8 × 1,5 mm; 
nervuras ausentes; inflorescência não observada; fruto elipsóide.

Material examinado: Brasil, ES, Linhares, Reserva Natural da Vale 
do Rio Doce, 1.II.1972, D.Sucre	8361	pro parte (RB); 26.IV.2005, M.Nadruz	
1621 (RB);.

Conhecida vulgarmente como “lentilha-d’água” ocorre em áreas 
alagadas, em mata alta e muçununga, podendo formar um tapete esverdeado. 
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Caracteriza-se pelo hábito aquático flutuante, pela ausência de raízes e pelo 
tamanho minúsculo.
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