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EDITORIAL

Prezados Leitores,

No 13 de setembro de 2014 perdemos nosso querido amigo e colega, o pesquisador e
professor José Eduardo Simon. Simon, como é conhecido, foi um homem de ideais,
carismático entre os amigos, de postura séria e compromissada com assuntos referentes
à natureza e pesquisa, que encarava os desafios com grande responsabilidade e afinco,
sendo querido e respeitado na academia, em seu círculo profissional e entre os amigos
e familiares. Sua formação acadêmica foi iniciada em 1988 na Universidade Federal
de Viçosa, MG, onde se dedicou ao estudo dos padrões reprodutivos das aves da Mata
atlântica, sob orientação de seu então Professor, Sérgio Pacheco.
Sua trajetória como pesquisador foi marcada pela colaboração com as instituições por
onde passou. Em Viçosa colaborou com o Museu de Zoologia João Moojen, do qual se
manteve associado até 1994, ano em que ingressara no curso de Mestrado em Zoologia
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse curso (concluído em 1997), Simon
aprofundou seus conhecimentos sobre biologia reprodutiva, dedicando-se à descrição e
análise de padrões de nidificação, novamente sob a orientação de Sérgio Pacheco, com
quem manteve duradoura amizade. Dessa relação vieram também diversos trabalhos
em parceria, incluindo um verdadeiro “tratado” sobre a padronização da nomenclatura
de ninhos neotropicais, publicado em 2005.
Terminado o mestrado, Simon mudou-se para o Espírito Santo, onde passou a lecionar
em pré-vestibulares da capital. Seu carisma com os alunos era extraordinário, e em
pouco tempo as aulas do “Prof. Simon”, famosas no ensino médio de todo o estado,
tornaram-se disputadas pelos concorridos colégios preparatórios.
Nessa mesma época (1998), Simon aceitara o convite para tornar-se pesquisador
associado do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - MBML. Lá, ele encontrou à
disposição uma biblioteca, coleção regional, matas boas, pessoas dedicadas e ambiente de pesquisa propício – condições que precisara para desenvolver seu projeto
de Doutorado (2001 – 2006), cursado no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Nesse
estudo, Simon avaliou a diversidade de aves em remanescentes de Mata Atlântica na
região serrana de Santa Teresa.

O modo meticuloso e empenhado como desenvolvia suas pesquisas fez com que sua
tese fosse classificada entre as 5 melhores teses do país em 2006. Não é novidade
entre seus conhecidos próximos o apreço que ele tinha pelo MBML e sua vontade
em dedicar seu trabalho em prol dessa instituição e da ornitologia capixaba como
um todo. Suas contribuições com o MBML foram diversas, incluindo a deposição
de dezenas de espécimes, publicação de artigos, trabalhos de curadoria e orientação
de estagiários.
Ainda, Simon realizou ali uma minuciosa revisão de todas as peles da coleção de
Aves, um trabalho de atualização valiosíssimo para todos aqueles que utilizam de
fontes de dados históricos da Mata Atlântica (não publicado até a presente data).
Como pesquisador, manteve-se sempre ativo também na coleta de dados em campo,
tendo realizado inúmeras prospecções por todo território capixaba, dos campos de
altitude do Caparaó, passando pelas restingas do litoral e encostas da região serrana
às matas de tabuleiro do norte do estado. Familiarizado com toda a diversidade
do ES, Simon escolheu Santa Teresa como seu local predileto: “um dos últimos
Eldourados da riqueza faunística (e florística) da Mata Atlântica”.
Suas pesquisas abrangiam as linhas da zoologia dos vertebrados, taxonomia, história natural, ornitologia, biodiversidade da MA e bioacústica de aves e anuros.
Coordenou diversos projetos de pesquisa no ES, incluindo “Diversidade de Aves
no Corredor da MA”, “Biodiversidade da MA” e “Inventário da comunidade de
Aves e Morcegos do parque Estadual da Fonte Grande”.
Publicou mais de 30 artigos científicos, um livro sobre “Aves e Mamíferos Ameaçados de Extinção na Região Serrana do Estado do Espírito Santo”, tendo ainda
participado de outros pela escrita de capítulos como “Aves ameaçadas de extinção
no ES”, no “Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no ES”. Simon foi antes de tudo
um cientista dedicado, um curioso nato. Foi participante ativo dos congressos, onde
apresentou mais de 50 comunicações científicas, tendo ainda sido o organizador
responsável pelo acontecimento do XVII Congresso Brasileiro de Ornitologia,
realizado em 2009 no SESC de Praia Formosa, município de Aracruz, ES – um
marco para a Ornitologia capixaba.
Foi consultor da Conservation International, membro do corpo editorial do Boletim
do Museu de Biologia Mello Leitão, Ornitologia Neotropical, Revista Brasileira
de Zoologia e Revista Brasileira de Ornitologia, bem como revisor de diversos
periódicos científicos. Atuou ainda como consultor ambiental, realizando dezenas
de estudos de impacto ambiental.

Sua capacidade de transmitir e ensinar era fantástica, sendo ainda um grande incentivador, características que marcaram sua trajetória como professor e orientador
responsável pela iniciação científica de diversos alunos no Instituto Federal do ES,
Faculdade Católica Salesiana de Vitória, Faculdade Integradas de Saúde de São
Pedro e Escola de Ensino Superior do Educandário Seráfico São Francisco de Assis.
Simon apresentava também grande afetividade por seus familiares, tendo deixado
um filho, João, hoje com 18 anos de idade. Felizes aqueles que puderam compartilhar de sua companhia.
Sua antecipada partida é uma grande perda para todos seus amigos, bem como para
toda a comunidade científica, os quais expressam por meio deste sua homenagem e
gratidão pela sua amizade e valiosa contribuição aos estudos zoológicos do Brasil.

Piero Angeli Ruschi
Pesquisador convidado
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Inventário preliminar das cigarrinhas da tribo Cicadellini
(Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) ocorrentes no Estado do
Espírito Santo, Brasil, com ênfase no município de Santa Teresa
Cauan Augusto de Oliveira Antunes1, Sandor Christiano Buys1
& Márcio Felix1,*
RESUMO: Um inventário preliminar das cigarrinhas da tribo Cicadellini
(Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) ocorrentes no Estado do Espírito Santo,
Sudeste do Brasil, com ênfase no município de Santa Teresa, é apresentado.
Coletas foram realizadas em Ecoporanga, Noroeste do Estado, e em Santa
Maria de Jetibá e Santa Teresa (Estação Biológica Santa Lúcia), municípios na
região central serrana. As coletas foram mais frequentes em Santa Teresa. Foram
utilizados pratos-armadilha de cor amarela, aspiradores entomológicos, redes
entomológicas e armadilhas luminosas. Os espécimes coletados nos pratosarmadilha foram acondicionados em tubos de vidro com álcool a 70%, sendo
os demais armazenados em mantas de algodão. O material está depositado na
Coleção Santa Teresa, acervo em fase de implantação na Coleção Entomológica
do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz, Rio de Janeiro). Registros de espécies
de Cicadellini para o Espírito Santo obtidos da literatura também foram
incluídos. Ao todo, foram listadas 55 espécies distribuídas em 35 gêneros. As
coletas forneceram 245 exemplares, sendo identificadas 28 espécies. As mais
representativas são Macugonalia leucomelas (18,4%), Erythrogonia hertha
(11,4%), Subrasaca rachelae (10,6%) e Erythrogonia excisa (9,8%), que em
conjunto corresponderam à metade das cigarrinhas coletadas. Doze espécies
foram registradas pela primeira vez no Estado do Espírito Santo. Santa Teresa
apresentou riqueza de espécies muito alta se comparada a outras áreas de Mata
Atlântica estudadas.
Palavras-chave. Auchenorrhyncha, Cicadellinae, fauna, Mata Atlântica, novos
registros.

1

Laboratório de Biodiversidade Entomológica, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. Av. Brasil
4365, Pavilhão Mourisco, sala 212, CEP 21040-360, Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ.
*Autor para correspondência: mfelix@ioc.fiocruz.br
Recebido: 26 mar 2014 – Aceito: 24 jul 2014
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ABSTRACT: (Preliminary inventory of sharpshooters from the tribe
Cicadellini (Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) occurring in Espírito
Santo State, Brazil, with emphasis on the municipality of Santa Teresa).
A preliminary inventory of sharpshooters from the tribe Cicadellini (Insecta:
Hemiptera: Cicadellidae) occurring in Espírito Santo State, southeastern Brazil,
with emphasis on the municipality of Santa Teresa, is presented. Samples were
carried out in Ecoporanga, northwestern Espírito Santo, and in Santa Maria
de Jetibá and Santa Teresa (Santa Lúcia Biological Station), municipalities
in central mountain range region. More frequent sampling occurred in Santa
Teresa. It was used yellow pan-traps, entomological aspirators, insect aerial
nets and light traps. The specimens collected with pan-traps were stored in
glass tubes with 70% alcohol and the remaining ones between cotton layers.
The material was deposited in the Coleção Santa Teresa, a collection in progress
in the Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz, Rio de
Janeiro). Cicadellini species recorded from Espírito Santo in the literature were
also included. A total of 55 species distributed in 35 genera were listed. The
samples provided 245 specimens so that 28 species were identified. The most
representative species are Macugonalia leucomelas (18.4%), Erythrogonia
hertha (11.4%), Subrasaca rachelae (10.6%), and Erythrogonia excisa (9.8%),
which together corresponded to the half of collected sharpshooters. Twelve
species were recorded for the first time from Espírito Santo State. Santa Teresa
presented very high species richness if compared with other studied areas from
Atlantic Forest.
Key words. Auchenorrhyncha, Cicadellinae, fauna, Atlantic Forest, new
records.
Introdução
Cicadellidae compreende mais de 25.000 espécies descritas (Dietrich
et al., 1997), sendo a maior família da ordem Hemiptera. Esses insetos,
conhecidos popularmente como cigarrinhas, ocorrem em todas as regiões
zoogeográficas (Linnavuori, 1959; Nielson, 1985; Nielson & Knight, 2000).
Muitas espécies apresentam cores vistosas e padrões contrastantes, com faixas
e/ou máculas. O comprimento do corpo dos adultos varia em torno de 2 a
30mm.
Os cicadelídeos são fitosuccívoros e podem se alimentar no xilema,
floema ou parênquima, de acordo com o grupo (Tavella & Arzone, 1992,
1993), e em diferentes partes da planta, como folhas, brotos, hastes, pecíolos,
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ou mesmo em raízes expostas (Menezes, 1972). Podem utilizar uma ou mais
espécies de plantas como hospedeiras (Menezes, 1972), tendo distribuição
geográfica associada a elas. As plantas variam de gramíneas a espécies
arbóreas (Nielson, 1985).
A postura dos ovos é endofítica em quase todas as espécies, sendo
realizada com o auxílio do ovipositor, e ocorre nas partes verdes das plantas
(Weber, 1930). Desde a eclosão até a maturidade, os cicadelídeos passam por
cinco ecdises (Menezes, 1972). Segundo Oman (1949), as fêmeas surgem
posteriormente aos machos da mesma geração. A cópula ocorre assim que a
maturidade é atingida.
Muitos cicadelídeos têm reconhecida importância para a agricultura.
Além dos prejuízos causados diretamente às plantas pela retirada de seiva,
muitas espécies são toxicogênicas e várias outras atuam como vetores de
importantes fitoviroses (Zanol & de Menezes, 1982). Nielson (1985) registrou
65 gêneros e 151 espécies de cicadelídeos capazes de transmitir fitoviroses.
Cicadellinae sensu Young (1968, 1977, 1986) é um grupo com alta
diversidade, sendo contabilizadas 2.313 espécies até o catálogo de McKamey
(2007). O intumescimento da fronte é uma característica frequentemente citada
como diagnóstica da subfamília (e.g. Evans, 1947). Esse aspecto pode estar
relacionado ao hábito dos cicadelíneos se alimentarem no xilema (Young,
1968; Mejdalani, 1998), o que exige um esforço considerável a fim de vencer
a pressão da seiva ascendente nos vasos xilemáticos (Tavella & Arzone, 1993).
A força necessária para a retirada do líquido seria proporcionada pelos bem
desenvolvidos músculos dilatadores do cibário, os quais estariam relacionados
ao intumescimento da fronte.
Devido ao hábito alimentar, muitas espécies de cicadelíneos apresentam
grande importância agrícola, sendo principalmente vetores de organismos
fitopatogênicos. Dentre estes estão estirpes da bactéria Xylella fastidiosa que
causam doenças em videiras (Frazier & Freitag, 1946; Freitag et al., 1952;
Adlerz & Hopkins, 1979) e em pessegueiros (Turner, 1949; Turner & Pollard,
1959; Nielson, 1968), dentre outras culturas.
No Brasil, espécies de Cicadellinae já foram apontadas como vetores de
outras estirpes de X. fastidiosa, as quais causam a clorose variegada dos citros
(CVC) (Roberto et al., 1996; Gravena et al., 1997; Marucci, 1998; Marucci et
al., 1999, 2002; Redak et al., 2004) e o amarelinho do cafeeiro (Lopes et al.,
1998; Matiello & Almeida, 1998; Marucci et al., 2001; Redak et al., 2004).
Cicadellinae é dividida em duas tribos (Young, 1968): Proconiini,
ocorrente no Novo Mundo, e Cicadellini, cosmopolita. Proconiini é composta
por 63 gêneros e 427 espécies, enquanto Cicadellini, abordada neste trabalho,
compreende 266 gêneros e 1.886 espécies (McKamey, 2007). Esta pode
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ser diferenciada de Proconiini pela seguinte combinação de características
(Young, 1968): (1) pernas posteriores em repouso com a articulação fêmurtíbia quase sempre atingindo a margem posterior do proepímero; (2) pigóforo
masculino ou placas subgenitais, ou ambos, com macrocerdas ou com
microcerdas irregularmente dispersas; (3) lóbulos supra-antenais geralmente
não protuberantes em vista dorsal.
Neste trabalho, é apresentado um inventário preliminar das espécies
de cigarrinhas da tribo Cicadellini ocorrentes no Estado do Espírito Santo,
com ênfase no município de Santa Teresa, região central serrana. Esta região
é politicamente composta por cinco municípios (Itaguaçu, Itarana, Santa
Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa) e tem uma grande faixa
preservada de Mata Atlântica (Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, 2013), possuindo alta diversidade de angiospermas arbóreas por metro
quadrado, com uma enorme fauna associada (Mendes & Padovan, 2000). Apesar
da grande diversidade de Cicadellini no Brasil, as informações sobre registros
de ocorrência de espécies apresentam-se dispersas na literatura, existindo
poucas listas que tratam da fauna nacional compreendendo essa tribo (Zanol
& de Menezes, 1982; Barros et al., 2003; Mejdalani et al., 2009).
Material e Métodos
As coletas foram realizadas mensalmente no Estado do Espírito Santo,
em localidades nos seguintes municípios (Fig. 1) e respectivos períodos:
Ecoporanga (extremo Noroeste do Estado), maio de 2012; Santa Teresa
(Estação Biológica Santa Lúcia) (região central serrana), novembro de 2011
e janeiro, março, abril, maio, julho e outubro de 2012; Santa Maria de Jetibá
(região central serrana), maio de 2012. Foram utilizados pratos-armadilha de
cor amarela, aspiradores entomológicos, redes entomológicas e armadilha
luminosa com pano branco.
Os pratos-armadilha têm cerca de 20 cm de diâmetro e foram dispostos
no solo entre 8h e 9h, em pontos em áreas de mata e de plantação doméstica
próximas a áreas de mata, sendo preenchidos com solução de água, sal e
detergente. Os mesmos foram recolhidos entre 16h e 17h, sendo o conteúdo
deles filtrado ainda em campo, utilizando-se peneira de malha fina. Os espécimes
foram então transferidos para frascos de vidro com álcool a 70%. Espécimes
coletados segundo os demais métodos foram acondicionados a seco em mantas
de algodão.
A identificação do material foi realizada utilizando-se principalmente
Young (1977), com apoio das imagens disponíveis em Wilson et al. (2009)
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e comparações com material previamente identificado por especialistas,
depositado na Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz (CEIOC).
As estruturas genitais masculinas foram estudadas de acordo com as técnicas
de Oman (1949). As peças dissecadas foram acondicionadas em microtubos
contendo glicerina, mantidos junto ao respectivo espécime. O material foi
depositado na Coleção Santa Teresa, acervo em fase de implantação na CEIOC.
Espécies de Cicadellini registradas no Espírito Santo, principalmente por Barros
et al. (2003) e Buys (2009), são listadas juntamente com aquelas encontradas
nas coletas realizadas neste trabalho, para a composição de um inventário
preliminar mais completo sobre a fauna da tribo.

Figura 1. Mapa do Estado do Espírito Santo, indicando a localização dos municípios
onde foram realizadas as coletas referentes a este trabalho.
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Resultados
Ao todo, foram listadas 55 espécies distribuídas em 35 gêneros de
Cicadellini para o Espírito Santo, sendo 34 espécies e 27 gêneros no município
de Santa Teresa. Em relação somente ao material obtido nos municípios
amostrados neste trabalho, foram identificados 245 exemplares pertencentes
a vinte gêneros, sendo os mais representativos Macugonalia Young (54
exemplares; 22,0% do total; duas espécies registradas), Erythrogonia Melichar
(52 exemplares; 21,2% do total; duas espécies registradas), Subrasaca Young
(35 exemplares; 14,3% do total; duas espécies registradas) e Fonsecaiulus
Young (28 exemplares; 11,4% do total; três espécies registradas), os quais
conjuntamente somam 169 exemplares (69,0% do total de indivíduos coletados).
Das 28 espécies identificadas, as mais representativas são Macugonalia
leucomelas (Walker, 1851) (45 exemplares; 18,4% do total), Erythrogonia
hertha Medler, 1963 (28 exemplares; 11,4% do total), Subrasaca rachelae Silva,
Cavichioli & Mejdalani, 2013 (26 exemplares; 10,6% do total) e Erythrogonia
excisa Melichar, 1926 (24 exemplares; 9,8% do total). Essas quatro espécies
juntas somam 123 exemplares (50,2% do total de cigarrinhas coletadas).
Doze espécies foram registradas pela primeira vez no Estado do Espírito
Santo. A quantidade de exemplares por espécie coletados em cada localidade
é apresentada na Tabela 1. As espécies identificadas e o material examinado
são listados abaixo, juntamente com os registros obtidos da literatura. Novos
registros de espécies para o Espírito Santo são assinalados em negrito. Utilizase “M” para macho(s) e “F” para fêmea(s). Os nomes dos coletores estão
abreviados da seguinte forma: Sandor Buys (SB), Cauan Antunes (CA), Juliana
Leibão (JL), Isabelle Cordeiro (IC), Ivani Damaceno (ID) e Bruno Tinoco (BT).
Amblyscartidia albofasciata (Walker, 1851) – Espírito Santo –
Brejetuba, Domingos Martins (Barros et al., 2003).
Amblyscartidia incredibilis Young, 1977 – Espírito Santo – Domingos
Martins (Barros et al., 2003).
Amblyscartidia pardaliota Young, 1977 – Espírito Santo (Barros et al.,
2003; município não registrado) – Santa Teresa: 1M, 03-11/III/2012 (SB, CA,
JL); 1M, 15-17/V/2012 (SB, CA, JL); 1M, 17/X/2012 (SB, IC, BT).
Caragonalia tarsalis (Signoret, 1855) – Espírito Santo (novo registro)
– Santa Teresa: 1M, 18/X/2012 (SB, BT, IC).
Cardioscarta albigutta (Walker, 1851) – Espírito Santo (Barros et al.,
2003; município não registrado).
Cardioscarta flavifrons (Signoret, 1853) – Espírito Santo (Barros et al.,
2003; município não registrado).
Coronigoniella osborni Felix & Mejdalani, 2003 – Espírito Santo –
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Brejetuba (Felix & Mejdalani, 2003).
Crossogonalia hectica (Signoret, 1854) – Espírito Santo – Aracruz
(Barros et al., 2003). Santa Teresa (Buys, 2009).
Diedrocephala bimaculata (Gmelin, 1789) – Espírito Santo –
Ecoporanga: 3F, 16-20/V/2012 (SB, JL, ID). Santa Maria de Jetibá: 4M e 2F,
18/V/2012 (SB, JL, CA). Santa Teresa: 1M e 1F, 16/V/2012 (SB, JL, CA).
Brejetuba, Santa Teresa (Barros et al., 2003).
Dilobopterus trinotatus (Signoret, 1853) – Espírito Santo – Santa Teresa
(Buys, 2009).
Dilobopterus sp. – Espírito Santo – Santa Teresa (Buys, 2009).
Erythrogonia excisa Melichar, 1926 – Espírito Santo (novo registro) –
Ecoporanga: 2M, 16-20/V/2012 (SB). Santa Teresa: 3F, 11/XI/2011 (SB,
CA); 2M e 3F, 17-21/IV/2012; 1F, 16/V/2012 (SB, JL, CA); 1M, 17/X/2012
(SB, IC, BT); 4M e 1F, 18/X/2012 (SB, IC, BT); 2M, 19/X/2012 (SB); 4M e
1F, 20/X/2012 (SB, JL, CA).
Erythrogonia hertha Medler, 1963 – Espírito Santo – Ecoporanga: 1M
e 1F, 19/V/2012 (SB, JL, CA, ID). Santa Teresa: 4M e 1F, 17-21/IV/2012 (SB,
JL); 3M e 6F, 16/V/2012 (SB, JL, CA); 3M e 6F, 18/X/2012 (SB, IC, BT); 1M
e 2F, 19/X/2012 (SB). Aracruz (Barros et al., 2003).
Erythrogonia partita Melichar, 1926 – Espírito Santo (Barros et al.,
2003; município não registrado).
Erythrogonia phoenicia (Signoret, 1853) – Espírito Santo – Domingos
Martins / Vargem Alta (Parque Estadual da Pedra Azul) (Barros et al., 2003).
Exogonia capixaba Mauro-Barr, Carvalho & Felix, 2009 – Espírito
Santo – Ribeirão do Engano (Vale do Itaúnas; sem município preciso) (MauroBarr et al., 2009).
Exogonia flavomaculata Mauro-Barr, Carvalho & Felix, 2009 – Espírito
Santo – Linhares (Mauro-Barr et al., 2009).
Exogonia hyalinosparsa (Melichar, 1932) – Espírito Santo (Barros et
al., 2003; município não registrado) – Ribeirão do Engano (Vale do Itaúnas;
sem município preciso) (Mauro-Barr et al., 2009).
Exogonia semivitta (Walker, 1851) – Espírito Santo (Barros et al., 2003;
município não registrado).
Exogonia sp. 1 – Espírito Santo – Santa Teresa (Buys, 2009).
Exogonia sp. 2 – Espírito Santo – Santa Teresa (Buys, 2009).
Observação: É possível que esta espécie e a anterior sejam algumas das
identificadas acima, entretanto as mesmas foram listadas por tratarem-se de
registros para Santa Teresa.
Ferrariana trivittata (Signoret, 1854) – Espírito Santo – Ecoporanga:
1M e 2F, 16/V/2012 (SB, JL, ID). Aracruz (Barros et al., 2003).
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Fingeriana reflexa Carvalho & Cavichioli, 2012 – Espírito Santo – Santa
Teresa (Carvalho & Cavichioli, 2012).
Fonsecaiulus flavovittata (Stål, 1859) – Espírito Santo – Santa Maria
de Jetibá: 1M, 18/V/2012 (SB, CA, JL). Santa Teresa: 2M, 16/V/2012 (SB, JL,
CA); 1M, 21/V/2012 (SB); 2M, 21/VII/2012 (SB); 1M, 18/X/2012 (SB, BT,
ID); 1M, 19/X/12 (SB). Santa Teresa (Barros et al., 2003).
Fonsecaiulus sanguineovittata (Signoret, 1855) – Espírito Santo (Barros
et al., 2003).
Fonsecaiulus sp. 1 – Espírito Santo – Santa Teresa: 2M, 17-21/IV/2012
(SB, JL); 3M, 21/VII/2012 (SB); 4M, 17/X/2012 (SB, BT, ID); 1M, 18/X/2012
(SB, BT, ID).
Fonsecaiulus sp. 2 – Espírito Santo – Santa Maria de Jetibá: 2M,
18/V/12 (SB, BT, IC). Santa Teresa: 3M, 16/V/2012 (SB, JL, CA); 4M,
18/X/2012 (SB, BT, IC).
Fonsecaiulus sp.* – Espírito Santo – Ecoporanga: 1F, 19-20/V/2012
(SB, JL, CA, ID). Observação: Por tratar-se de uma fêmea, não foi possível a
identificação deste exemplar em espécie. O mesmo foi incluído por considerarse o registro importante.
Hanshumba sp. – Espírito Santo – Santa Teresa (Buys, 2009).
Hortensia similis (Walker, 1851) – Espírito Santo – Santa Maria de Jetibá:
2M e 3F, 18/V/2012 (SB, JL, CA). Aracruz, Santa Teresa (Barros et al., 2003).
Juliaca sp. – Espírito Santo – Santa Teresa (Buys, 2009).
Lebaja mediana Young, 1977 – Espírito Santo (Barros et al., 2003;
município não registrado).
Ladoffa enochra Young, 1977 – Espírito Santo (novo registro) – Santa
Teresa: 1F, 09/XI/2011 (SB, CA); 1M e 2F, 17-21/IV/2012 (SB, JL); 1F,
16/V/2012 (SB, JL, CA).
Macugonalia cavifrons (Stål, 1862) – Espírito Santo (novo registro)
– Santa Maria de Jetibá: 1M e 1F, 18/V/2012 (SB, JL, CA). Santa Teresa: 2M
e 1F, 11/XI/2011 (SB, CA); 1F, 22-28/I/2012 (SB, CA); 2M e 1F, 16/V/2012
(SB, JL, CA).
Macugonalia leucomelas (Walker, 1851) – Espírito Santo (novo
registro) – Ecoporanga: 3F, 19/V/2012 (SB, JL, ID). Santa Maria de Jetibá:
16M, 17F e 2 sem abdome, 18/V/2012 (SB, JL, CA). Santa Teresa: 1M,
15/V/2012 (SB, JL, CA); 5M e 1F, 16/V/2012 (SB, JL, CA).
Microgoniella flavoapicata Melichar, 1951 – Espírito Santo (Barros et
al., 2003; município não registrado).
Microgoniella pudica (Fabricius, 1803) – Espírito Santo (Barros et al.,
2003; município não registrado) – Santa Teresa: 1F, 15/V/2012 (SB, JL, CA).
Microgoniella xanthogramma (Signoret, 1854) – Espírito Santo (novo
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registro) – Santa Maria de Jetibá: 1F, 18/V/2012 (SB, JL, CA). Santa Teresa:
2F, 22-28/I/2012 (SB, JL, CA); 1 sem abdome, 16/V/2012 (SB, JL, CA); 1F,
19/X/2012 (SB).
Pamplonoidea yalea Young, 1977 – Espírito Santo (Barros et al., 2003;
município não registrado) – Santa Teresa (Buys, 2009).
Parasubrasaca felixi Mejdalani & Cavichioli, 2013 – Espírito Santo –
Santa Teresa: 3F, 17-21/IV/2012 (SB, JL); 1M e 3F, 22/VII/2012 (SB); 1M e
1F, 19/X/2012 (SB). Santa Teresa (Mejdalani & Cavichioli, 2013).
Parathona albostriata (Signoret, 1853) – Espírito Santo – Santa Teresa
(Barros et al., 2003).
Paratubana vittifacies (Signoret, 1855) – Espírito Santo (novo registro)
– Santa Maria de Jetibá: 1M, 18/V/2012 (SB, JL, CA). Santa Teresa: 1M, 21/
VII/2012 (SB).
Pawiloma ancora Young, 1977 – Espírito Santo (Barros et al., 2003;
município não registrado) – Santa Teresa: 1M, 18/X/2012 (SB, BT, IC).
Pawiloma penancora Young, 1977 – Espírito Santo (Barros et al., 2003;
município não registrado).
Plesiommata mollicella (Fowler, 1900) – Espírito Santo (novo registro)
– Ecoporanga: 1F, 19/V/2012 (SB, JL, CA, ID). Santa Maria de Jetibá: 1M,
18/V/2012 (SB, JL, CA).
Ruppeliana caelimaculata Carvalho, Cavichioli, Rodrigues &
Gonçalves, 2014 – Espírito Santo – Santa Teresa: 1M, 16/V/2012 (SB, JL, CA);
3F, 16/V/2012 (SB, JL, CA). Santa Teresa (Carvalho et al., 2014).
Scopogonalia nargena Young, 1977 – Espírito Santo (novo registro)
– Santa Teresa: 2M e 5F, 16/V/2012 (SB, JL, CA).
Scopogonalia subolivacea (Stål, 1862) – Espírito Santo (novo registro)
– Santa Maria de Jetibá: 5M e 1F, 18/V/2012 (SB, JL, CA).
Scoposcartula semipunctulata (Melichar, 1932) – Espírito Santo (Barros
et al., 2003; município não registrado).
Scoposcartula talitae Leal, Mejdalani & Cavichioli, 2005 – Espírito
Santo – Santa Teresa: 1F, 22-28/I/2012 (SB, CA). Linhares (Reserva Biológica
de Sooretama) (Leal et al., 2005).
Sibovia sagata (Signoret, 1853) – Espírito Santo – Brejetuba (Barros
et al., 2003).
Sonesimia grandis (Walker, 1851) – Espírito Santo – Santa Teresa
(Barros et al., 2003).
Subrasaca rachelae Silva, Cavichioli & Mejdalani, 2013 – Espírito
Santo – Santa Teresa: 4M e 4F, 11/XI/2011 (SB, CA); 1F, 16/V/2012 (SB, JL,
CA); 5M e 3F, 17-21/IV/2012 (SB, JL); 6M, 18/X/2012 (SB, IC, BT); 2M,
19/X/2012 (SB); 1M, 20/X/2012 (SB). Santa Teresa (Silva et al., 2013).
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Tettisama quinquemaculata (Germar, 1821) – Espírito Santo (Barros et
al., 2003; município não registrado) – Santa Maria de Jetibá: 1M, 18/V/2012
(SB, JL, CA).
Trachygonalia germari (Signoret, 1853) – Espírito Santo (Barros et al.,
2003; município não registrado).
Tylozygus fasciatus (Walker, 1851) – Espírito Santo (novo registro) –
Ecoporanga: 6M, 19-20/V/2012 (SB, JL, ID, CA).
Tylozygus geometricus (Signoret, 1854) – Espírito Santo (novo registro)
– Santa Maria de Jetibá: 2M, 18/V/2012 (SB, JL, CA). Santa Teresa: 3M e 1F,
16/V/2012 (SB, JL, CA).
Versigonalia ruficauda (Walker, 1851) – Espírito Santo – Santa Maria
de Jetibá: 2M, 18/V/2012 (SB, JL, CA). Santa Teresa: 1M, 9/XI/2011 (SB,
CA); 2F, 22-28/I/2012 (SB, CA); 1M, 15-17/V/2012 (SB, JL, CA). Brejetuba,
Venda Nova do Imigrante (Barros et al., 2003).
Discussão
Existem inúmeros levantamentos de cigarrinhas feitos no Brasil em
áreas cultivadas, especialmente em culturas de citros (e.g. Paiva et al., 1996; Ott
et al., 2006; Miranda et al., 2009) e videira (e.g. Ringenberg et al., 2010; Zadra
et al., 2013), devido à potencial transmissão de X. fastidiosa por esses insetos.
Por outro lado, são escassos os trabalhos de levantamentos de cicadelídeos
em áreas de vegetação nativa, que permitam comparações da diversidade do
grupo em distintos ecossistemas naturais. Mejdalani et al. (2009) listaram as
espécies de Cicadellidae do Estado do Rio de Janeiro, com base na literatura e
em coleções biológicas. Estes autores encontraram 121 espécies de Cicadellini
com registro de ocorrência no Estado, sendo que o Rio de Janeiro foi o município
de maior riqueza, com 29 espécies, seguido de Teresópolis (28), Nova Friburgo
(16), Itatiaia (12), Maricá e Petrópolis (11 espécies cada). Os demais municípios
apresentaram menos de cinco espécies cada.
Embora os cicadelídeos estejam sendo estudados há algumas décadas
no Estado do Rio de Janeiro e existam coleções relativamente grandes
depositadas em instituições públicas, o reduzido esforço amostral conduzido
no município de Santa Teresa para este trabalho possibilitou o registro de 22
espécies de Cicadellini. Incluindo-se as informações provenientes da literatura,
o número de espécies aumenta para 34, superando a riqueza registrada no
município do Rio de Janeiro (29), segundo dados de Mejdalani et al. (2009).
É também comparativamente alta a riqueza encontrada em Santa Maria de
Jetibá (13 espécies), município vizinho de Santa Teresa. Em termos absolutos,
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Tabela 1. Espécies de Cicadellini coletadas em Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá
e Ecoporanga. Sobre a ocorrência de Fonsecaiulus sp.* em Ecoporanga, ver lista das
espécies registradas.
Espécies

Santa
Teresa

Santa Maria
de Jetibá

Ecoporanga

Total

%

Amblyscartidia pardaliota

3

3

1,2

Caragonalia tarsalis

1

1

0,4

Diedrocephala bimaculata

2

3

11

4,5

Erythrogonia excisa

22

2

24

9,8

Erythrogonia hertha

26

2

28

11,4

3

3

1,2

8

3,3

10

4,1

9

3,7

1

0,4

5

2,1

5

2,1

9

3,7

45

18,4

1

0,4

5

2,1

9

3,7

2

0,8

1

0,4

2

0,8

6

Ferrariana trivittata
Fonsecaiulus flavovittata

7

Fonsecaiulus sp. 1

10

Fonsecaiulus sp. 2

7

1

2

Fonsecaiulus sp.*

1

Hortensia similis

5

Ladoffa enochra

5

Macugonalia cavifrons

7

2

Macugonalia leucomelas

7

35

Microgoniella pudica

1

Microgoniella xanthogramma

4

Parasubrasaca felixi

9

Paratubana vittifacies

1

Pawiloma ancora

1

Plesiommata mollicella

3

1

1

1

1

Ruppeliana caelimaculata

4

4

1,6

Scopogonalia nargena

7

7

2,9

6

2,4

Scopogonalia subolivacea

6

Scoposcartula talitae

1

1

0,4

Subrasaca rachelae

26

26

10,6

1

0,4

6

2,4

Tettisama quinquemaculata

1

Tylozygus fasciatus

6

Tylozygus geometricus

4

2

6

2,4

Versigonalia ruficauda

4

2

6

2,4

159

65

245

100

Total

21
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considerando-se também os registros da literatura, como em Barros et al.
(2003) e em Buys (2009), é bastante significativa a ocorrência de 55 espécies de
Cicadellini no Espírito Santo, frente às 121 espécies registradas em Mejdalani
et al. (2009) para o Estado do Rio de Janeiro.
O município de Santa Teresa e arredores tem sido apontado como
uma das regiões mais ricas em biodiversidade da Mata Atlântica e da Região
Neotropical como um todo, principalmente em espécies vegetais arbóreas (e.g.
Thomaz & Monteiro, 1997) e vertebrados (e.g. Passamani et al., 2000; Simon,
2000). Por outro lado, estudos sobre a entomofauna da região ainda são escassos.
Um dos poucos trabalhos que abordam esta questão é o de Brown & Freitas
(2000), no qual os autores registram uma excepcional riqueza de espécies de
borboletas. O presente estudo evidencia uma alta diversidade de cigarrinhas
da tribo Cicadellini nos municípios de Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá,
contribuindo para demonstrar que a região central serrana do Espírito Santo
também apresenta alta diversidade de insetos, o que acompanha os padrões
observados em outros grupos faunísticos e florísticos.
É importante ressaltar que o município de Ecoporanga (extremo
Noroeste) apresentou oito espécies de Cicadellini, pertencentes a sete gêneros
diferentes (Tabela 1), resultado de apenas um evento de coleta. Considerando-se
o esforço amostral muito pequeno e a fisionomia com cobertura vegetal bastante
devastada, a riqueza de espécies em Ecoporanga parece ser relativamente alta se
comparada à dos municípios amostrados pertencentes à região central serrana,
mais preservada.
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Ocorrência de Sciaphila purpurea Benth (Triuridaceae) em
restinga do estado do Espírito Santo, Brasil
Rodrigo Theófilo Valadares¹*, Fabíola Schunk Souza Arçari², Marcio
Lacerda Lopes Martins³ & Solange Zanotti Schneider²
RESUMO: Apresentamos o primeiro registro de Sciaphila purpurea Benth.
(Triuridaceae) para o estado do Espírito Santo, incluindo dados sobre sua
distribuição e aspectos ecológicos. A espécie foi encontrada em formação
florestal inundável componente de vegetação de restinga entre raízes de
Symphonia globulifera L.f. e Calophyllum brasiliense Cambess, espécies
típicas de ambientes inundáveis. O registro desta espécie contribui para o
enriquecimento do projeto envolvendo a Flora do Estado do Espírito Santo,
fornecendo informações para que políticas públicas de conservação incluam
este táxon no contexto regional.
Palavras chave: Distribuição, esforço de coleta, conservação, Mata Atlântica.
ABSTRACT: (Occurrence of Sciaphila purpurea Benth (Triuridaceae)
in the restinga of Espírito Santo state, Brazil). We present the first record
of Sciaphila purpurea Benth. (Triuridaceae) for the Espírito Santo state
including distribution data and ecological aspects. The species was found in
floodplain forest formation component of restinga vegetation between roots
of Symphonia globulifera Lf and Calophyllum brasiliense Cambess, species
typical of floodplain environments. The record of this species contributes to
the enrichment of the project involving the Flora of the Espírito Santo State,
providing information for conservation policies include this taxon in the
regional context.
Keywords: Distribution, collection effort, conservation, Atlantic Forest.
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Introdução
O bioma Mata Atlântica, localizado no leste do Brasil, possui atualmente
de 11,4% a 16% de remanescentes, constituindo uma paisagem fortemente
fragmentada (Ribeiro et al., 2009). No estado do Espírito Santo, o último
relatório da fundação SOS Mata Atlântica em conjunto com o Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE) revelou perda de 364 ha de vegetação, ocupando
a quinta posição entre os estados que mais desmataram durante o período de
2010 (SOS Mata Atlântica & INPE, 2011).
A Lista de Espécies da Flora do Brasil (2014) constitui a principal
ferramenta para que informações referentes a distribuição de espécies sejam
continuamente atualizadas. O registro contínuo de novas espécies e pontos
de distribuição reflete o esforço corrente dos pesquisadores para que a
biodiversidade seja conhecida e protegida em um país com território continental
(e.g. Cogliatti-Carvalho et al., 2008; Favoreto & Faria, 2013; Versieux et al.,
2013).
Espécies saprófitas necessitam de maior atenção por serem raramente
coletadas devido ao seu pequeno porte, pelo aspecto semelhante a fungos e
por serem perceptíveis apenas no período de floração e frutificação (Maas
& Rübsamen, 1986). No Brasil, famílias com estas características incluem
Burmanniaceae, Gentianaceae, Orchidaceae e Triuridaceae (Lista de Espécies
da Flora do Brasil, 2014), esta última com distribuição pantropical, sendo
representada por nove gêneros e 54 espécies (Maas & Maas, 1994; The Plant
List, 2010). No Brasil, ocorrem cinco gêneros e 12 espécies, com metade das
espécies ocorrendo na região sudeste (Maas et al., 2014).
O gênero Sciaphila Blume é constituído por ervas simples, geralmente
com rizomas que rastejam horizontalmente, inflorescências racemosas com 1050 flores unissexuais (plantas monóicas ou dióicas) ou bissexuadas com 4-6
tépalas, frutos apocárpicos compostos por aquênios ou folículos com 1 semente
por carpelo (Maas & Maas, 2005).
Duas espécies do gênero ocorrem na região sudeste, S. schwackeana
Johow, presente no estado do Rio de Janeiro e São Paulo, e S. purpurea Benth.,
no Rio de Janeiro (Maas et al., 2014). A escassez de coletas provavelmente é
atribuída à dificuldade de reconhecimento das saprófitas em campo, embora a
publicação de novos registros continue sendo realizada (Vilela-Santos et al.,
2013). No Espírito Santo não existem registros para o gênero, mas a distribuição
das espécies nos outros estados da região sudeste apresentada por Maas &
Rübsamen (1986), indicava a possível ocorrência do gênero neste estado,
proposição reforçada atualmente pela Lista de Espécies da Flora do Brasil
(Maas et al., 2014).
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Considerando que o estado do Espírito Santo apresenta políticas públicas
envolvendo a lista de espécies da flora ameaçadas de extinção (Simonelli
& Fraga, 2007) e áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade é
relevante que novos registros de espécies sejam categorizados a fim de acelerar o
conhecimento da flora e promover o correto delineamento para sua conservação.
Desta forma, tendo como base as metas apresentadas para o inventário e
conservação da flora do Espírito Santo (IPEMA, 2011), apresentamos o primeiro
registro do gênero Sciaphila Blume para este estado, além de dados sobre sua
morfologia, distribuição, ecologia e status de conservação.
Material e métodos
O material foi coletado dentro dos limites do Parque Estadual Paulo
César Vinha (PEPCV) (Fig. 1), município de Guarapari, Espírito Santo,
entre as coordenadas 20°33’-20°38’S e 40°26’- 40°23’W. O Parque possui
área aproximada de 1.500 ha de vegetação de restinga, tendo como zona de
amortecimento a Área de Proteção Ambiental de Setiba (Fabris & César, 1996).
O material coletado foi herborizado conforme Fidalgo & Bononi (1989)
e identificado através de bibliografia especializada (Maas & Rübsamen, 1986).
O material foi depositado no herbário HURB (Thiers, 2014).
A classificação para as fitofisionomias de restinga segue as
recomendações de Pereira (2003).
Dados sobre a distribuição de Sciaphila purpurea foram obtidos a partir
de Maas et al. (2013) e consulta aos herbários CEPEC, MBML, P, RB e VIES
(Thiers, 2014). O status de conservação foi avaliado segundo os critérios da
IUCN (2001).
Resultados
1855.

Sciaphila purpurea Benth., Hooker’s J. Bot. Kew Gard. Misc. 7: 11

Erva saprófita com até 35 cm de altura; caule rizomatoso; entrenós
distinguíveis pela presença de folhas alternas partindo de cada nó, entrenós
0,5-0,8 cm compr.; folhas triangulares, glabras, pardas a levemente purpúreas,
0,1-0,15 cm compr.; inflorescência partindo diretamente do rizoma, levemente
curvada no ápice quando em desenvolvimento, purpúrea, 32,5 cm compr.;
pedúnculo cilíndrico, glabro, purpúreo, inflorescência com 14 flores; brácteas
triangulares, glabras, purpúreas 0,3-0,35 cm compr.; pedicelos cilíndricos,
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glabros, purpúreos, mais estreitos que o pedúnculo, perpendicular ao reflexo
em relação ao pedúnculo, ápice reflexo após a antese, 1,5-2,2 cm compr.;
flores unissexuadas, monóicas, purpúreas, com seis tépalas, estreitamente
triangulares, reflexas durante e após a antese, pilosas adaxialmente, glabras
abaxialmente, 0,38-0,40 cm compr., barbelas apicais, translúcidas com listras
negras horizontais, caducas, 0,21-0,28 cm compr.; estames 3, densamente
papilosos, 0,12-0,14 cm compr., inseridos em um andróforo cilíndrico, 0,200,21 cm compr.; pistilo 0,25-0,27 cm compr., ovário obovoide, curvado na
base, 0,10-0,12 cm compr., estigma alongado ou irregularmente obdeltoide,
0,01-0,02 cm compr., densamente papiloso; frutos não observados.
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Guarapari, Parque

Figura 1. Localização do ponto de coleta de Sciaphila purpurea Benth. (Triuridaceae)
no Parque Estadual Paulo César Vinha, Guarapari, ES.
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Estadual Paulo César Vinha, 27/IX/2006, (fl, fr), M. Martins et al. 1213 (HURB
7031).
Material adicional examinado: Brasil, Amazonas: Rio Uaupés,
?/I/1853, (fl.), Spruce 2844 (P 748782); Rio de Janeiro: Macaé, Pico do Frade,
07/II/1985, (fl.), C. Farney et al. 594 (RB 635333), Macaé, Pico do Frade, 16/
IV/1985, (fl.), G. Martinelli et al. 10671 (RB 231412).
Sciaphila purpurea Benth. foi registrada na formação florestal inundável
situada entre a formação arbustiva aberta inundável (a oeste) e a formação
herbácea inundável (a leste). Apenas um indivíduo foi encontrado crescendo
em meio às raízes expostas de Symphonia globulifera L. f. (Clusiaceae).
Outra espécie arbórea frequente da área é Calophyllum brasiliense Cambess
(Calophyllaceae) que juntamente com S. globulifera formam uma rede de raízes

Figura 2. Sciaphila purpurea Benth. A. Hábito; B. Flor feminina (seta = tépala com
barbelas); C. Flor feminina (seta = pistilo).
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capazes de auxiliar na sustentação das espécies no ambiente sazonalmente
inundado. Nesta formação, o aspecto delgado de S. purpurea se confunde às
diferentes tonalidades da serapilheira em decomposição. A coloração púrpura
da planta entremeada às inúmeras raízes expostas confunde-se com plântulas de
indivíduos arbustivo-arbóreos, atribuindo dificuldades no seu reconhecimento.
Discussão
Esse é o primeiro registro de Sciaphila purpurea Benth. em floresta
sazonalmente inundada de restinga. A espécie tem registros em áreas não
inundadas de Floresta Ombrófila Densa, no Amazonas e no Rio de Janeiro, das
quais não se difere morfologicamente (Maas & Rübsamen, 1986).
As espécies arbóreas mencionadas possuem alto valor de importância
em florestas inundáveis das restingas capixabas, sendo indicativo para o
reconhecimento da fitofisionomia (Magnago et al., 2011). Outras espécies
frequentes neste tipo de formação florestal incluem Alibertia myrciifolia K.
Schum. (Rubiaceae), Cyathea phalerata Mart. (Cyatheaceae), Geonoma
schottiana Mart. (Arecaceae), Henriettea saldanhaei Cogn. (Melastomataceae)
e Nectandra oppositifolia Nees & Mart. (Nyctaginaceae) (Magnago et al., 2012).
Além dos indicadores mencionados, Pereira (1990) salienta que na
formação periodicamente inundada (= formação florestal inundável, sensu
Pereira, 2003) a presença de poças oriundas do afloramento do lençol freático
é determinante para o seu reconhecimento.
Espécies relacionadas. Sciaphila purpurea está contida em um grupo formado
por espécies com flores unissexuadas que também inclui S. albescens Benth.,
S. corymbosa Benth., S. oligantha Maas, S. polygyna Maas e S. schwackeana
Johow (Maas & Rübsamen, 1986). Estes autores diferenciam S. purpurea das
três primeiras por apresentar tépalas com barbelas no ápice (Fig. 2B) versus
tépalas completamente glabras. Em S. polygyna e S. schwackeana não ocorre
andróforo, enquanto que em S. purpurea os estames partem de um andróforo
oblongo. As barbelas podem estar ausentes nas flores mais desenvolvidas.
Conservação. Não foram encontrados indícios de alterações antrópicas na área
de coleta, embora o limite leste da formação tenha vestígios de queimadas.
Um estudo envolvendo o levantamento de espécies saprófitas em fragmentos
florestais no nordeste do Brasil revelou a preferência destas espécies por
fragmentos florestais maiores e mais conservados (Melo et al., 2010). Como
nestas espécies existe uma relação íntima com fungos saprofíticos, sendo
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totalmente dependentes destes para a absorção de nutrientes e manutenção
do metabolismo (Maas & Rübsamen, 1986), a preferência por ambientes
preservados torna-se essencial. Desta forma, nossas observações corroboram
a potencialidade bioindicadora de espécies saprófitas no reconhecimento de
ambientes conservados (Melo et al., 2010).
De maneira geral a representatividade de espécimes de Triuridaceae
nas coleções nacionais é escassa e alimentada pelas dificuldades de coleta
citadas anteriormente. O status de conservação das espécies é de difícil
delimitação, sendo plausível categorizá-las como com deficiência de dados
(DD) (IUCN, 2001), até que haja boa representatividade de espécimes nas
coleções. Considerando a estreita relação de S. purpurea com o ecossistema e
com organismos micotróficos, a melhor ferramenta para a conservação desta
espécie é proteção integral dos remanescentes onde ela se encontra.
Diversos trabalhos efetuados no PEPCV tem apontado a particularidade
florística que esta unidade de conservação possui (Fabris & Cesar, 1996; Assis et
al., 2004). O registro de S. purpurea aumenta a importância da conservação desta
restinga e atribui maior particularidade florística a um dos poucos remanescentes
de restinga ainda existente na região centro-sul do estado do Espírito Santo.
Nosso registro salienta a importância da conservação de florestas
periodicamente inundadas para a conservação do grupo. Diversos estudos
apontam a ocorrência desta fitofisionomia ao longo das restingas capixabas,
sendo aceitável que esforços de coleta incluam este ambiente como prioritário.
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Herpetofauna em remanescente de Caatinga no
Sertão de Pernambuco, Brasil
Edivania do Nascimento Pereira¹,*, Maria José Lima Teles²
& Ednilza Maranhão dos Santos¹
RESUMO: Esse estudo teve como objetivo inventariar a herpetofauna da
Floresta Nacional de Negreiros (FNN), uma Unidade de Conservação (UC)
localizada no município de Serrita, semiárido do estado de Pernambuco. O
estudo foi realizado entre agosto de 2011 e junho de 2012, com coletas mensais,
durando entre cinco a oito dias consecutivos em campo. A amostragem foi
realizada por meio de busca ativa (Pvlt), armadilhas de interceptação e queda
(Aiq) e ajuda da comunidade local (Co). Um total de 54 espécies foi listado,
essas distribuídas entre 23 anfíbios e 31 répteis. Os dados reunidos evidenciaram
que a Unidade de Conservação possui ambientes representativos para abrigo
e reprodução dos animais, com destaque para a área 1 (próximo a sede) onde
evidenciou maior riqueza de espécies. O método amostral mais eficiente foi o
Pvlt, com 44spp. A herpetofauna registrada consta de representantes de área
aberta de Caatinga xérica, muito similar a outras áreas de Caatinga, sendo
necessária mais atenção às áreas de drenagem, como riachos e poças temporárias
nessa UC, que constituem locais de grande relevância para a manutenção e
permanência das espécies.
Palavras-chave: anfíbios, répteis, conservação, semiárido.
ABSTRACT: (Herpetofauna in the remainder of the Hinterland Caatinga
of Pernambuco, Brazil). This study aimed to inventory the herpetofauna of
the National Forest Negreiros (NFN), a Conservation Unit (CU) located in
the town of Serrita, semiarid state of Pernambuco. The study was conducted
between August 2011 and June 2012, with monthly collections, during between
five to eight consecutive days in the field. Sampling was performed through
active search (Pvlt), pitfall and fall traps (Aiq) and local community help (Co).
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A total of 54 species was listed, distributed in 23 amphibians and 31 reptiles.
The data collected showed that the conservation area has representative
environments for shelter and reproduction of animals, especially the area 1
(near the headquarters) which showed the highest species richness. The most
efficient sampling method was Pvlt with 44spp. The herpetofauna registered
found consists in representatives of xeric scrub in open areas, very similar to
other areas of Caatinga, being necessary more attention to drainage areas, such
as streams and temporary ponds in CU. These areas have great significance for
the maintenance and permanence of species.
Introdução
A Caatinga é um Bioma exclusivamente brasileiro e apresenta um
mosaico de paisagem inserida em uma região semiárida. Possui uma extensão
de 844.453 quilômetros quadrados, correspondendo a 11%, do território
nordestino, porém pouco protegida (apenas 7,5%) e estudada (MMA, 2013).
O Estudo sobre a composição de espécies em uma determinada área contribui
significativamente para conservação, principalmente em áreas protegidas por
unidade de conservação. Além disso, dados relativos à riqueza, densidade e
composição das comunidades são informações relevantes para o sucesso das
ações de manejo, buscando conservar áreas prioritárias e consequentemente
colaborar na manutenção da biodiversidade da Caatinga (Leal et al.,2003).
Retratando uma biodiversidade singular, casos de endemismo,
atrelado a um processo de alteração e deterioração ambiental provocada
pelo uso insustentável dos seus recursos, o Bioma Caatinga constitui-se de
um dos maiores desafios para o conhecimento científico (Vanzolini et al.,
1980; Vanzolini,1986; 2002, Rodrigues, 2003; Leal et al., 2003). Pesquisas
referentes à herpetofauna, nesse Bioma, encontram-se em ascensão, os primeiros
levantamentos são datados na década de 80 e 90, nos municípios de Exú e
Oricuri (Vanzolini et al., 1980) no Estado de Pernambuco. Rodrigues (2003),
com base nas informações de espécies de coleção zoológica lista 52 espécies
de anfíbios e 150 de répteis para Caatinga mais xérica, o que corresponde cerca
de 11,95% da fauna brasileira (Bérnils & Costa, 2012; Segalla et al., 2012).
Outros trabalhos recentes também contribuíram com informações em áreas
prioritárias na Caatinga (MMA, 2013), como Arzabe et al., (2005), BorgesNojosa & Arzabe (2005), Vieira, et al., (2007), Santos et al., (2008), Amorim
et al., (2011), Muniz & Santos (2011), Campos & Santos (2011), todavia os
inventários herpetológicos ainda são pontuais (Rodrigues, 2003; Moura, et
al., 2011).
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Os anfíbios e répteis, são importantes, em estudos ambientais,
fornecendo informações relevantes ao conhecimento do estado de conservação
de regiões naturais, onde os quais funcionam como excelentes bioindicadores
de níveis de alteração ambiental (Pough et al., 2008). Portanto, estudos sobre
a herpetofauna nestas regiões podem gerar informações importantes sobre
a biologia e distribuição das espécies, servindo de base para a elaboração
de medidas efetivas de manejo e conservação. Silvano & Segalla (2005)
comentam que os inventários referentes à herpetofauna, vêm auxiliando assim
no estabelecimento de planos de gestão, bem como na conservação do táxon.
Esses estudos são de grande relevância para diagnósticos ambientais mais
eficientes e são fundamentais em Unidades de Conservação.
Assim, o presente estudo teve por objetivo inventariar a herpetofauna
da Floresta Nacional Negreiros (FNN), contribuindo com informações para o
plano de manejo de uma Unidade de Conservação localizada no município de
Serrita, região semiárida, Estado de Pernambuco.
Material e Métodos
Área de estudo. O Município de Serrita está localizado no Sertão de
Pernambuco, cerca de 539 km de Recife, capital do Estado, localizado à 7º 55’
51.94” S e 39º 17’ 08.28” W com elevação de 422m, onde limita-se ao norte
com o Estado do Ceará, ao sul Parnamirim, a leste com Cedro e Salgueiro,
e a oeste com Moreilândia e Granito. A área municipal ocupa 1.595,6 km² e
representa 1,62 % do Estado de Pernambuco Serrita, está inserido na unidade
geoambiental dos Maciços e Serras Baixas, caracterizada por altitudes entre 300
e 800 metros, formada por maciços imponentes, que se caracterizam por pouco
acidentado, com solos de alta fertilidade, os quais são bastante aproveitados
nas partes mais baixas do relevo (CPRM, 2005).
Apresenta distinção climática em função da altitude, ou seja, áreas de
clima mais ameno nas encostas mais altas e áreas mais quentes nos sopés e
encostas das serras e maciços, caracterizado como clima tropical semiárido
(BSh) com temperatura média anual de 25ºC. Essas áreas, no entanto,
apresentam período chuvoso de janeiro a maio e precipitação média anual de 700
a 900 mm. Quanto à vegetação é predominantemente de Floresta Caducifólia
e Caatinga Hipoxerófila (CPRM, 2005).
A Floresta Nacional Negreiros é composta aproximadamente por
3.0004ha, fica cerca de 530 Km da capital Recife e foi criada em 11 de outubro de
2007, com objetivo de promover o uso múltiplo sustentável, além de proteger os
recursos hídricos e a biodiversidade, bem como auxiliar na recuperação de áreas
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degradadas. Possui diferentes fitofisionomias com áreas de carrasco, caatinga
arbustiva e arbustiva arbórea e áreas de caatinga sobre serras e serrotes, sendo
a Serra dos Macacos e Negreiros as mais conhecidas. Possui vegetação xérica,
solo arenoso, e com vários recursos hídricos como açudes (Coivaras, Negreiros
e Lagoa do Mato), riacho (Negreiros), córregos temporários e poças, formadas
durante as chuvas devido a desníveis do terreno. Aprecipitação média anual é
de 700 à 900 mm, com meses chuvosos de janeiro à maio (Farias et al., 2010).
Coleta e análise dos dados. A coleta de dados ocorreu entre agosto
de 2011 e junho de 2012, mensalmente, com duração entre cinco a oito dias
consecutivos em campo. O esforço de captura foi dividido em coletas diurnas e
noturnas através de buscas ativas e passivas em seis áreas (ver descrição Tabela
1), além de contribuições da comunidade local (coleta por terceiro e conversas
informais). Para o esforço através de buscas passivas, foram utilizadas dez
armadilhas de interceptação e queda do tipo “Y” – modelo padrão, cada uma
distante há 100 metros e composta por quatro baldes de 60 litros, adaptadas para
anfíbios e répteis (Gibbons & Semlisch, 1981), distribuídas entre duas áreas
de mata (área 1 e 2, ver Tabela 1). As buscas ativas (Pvlt) ocorreram através
de observação direta durante caminhadas esporádicas e em sítios de ocupação,
no período de 5:00 hs às 9:00 hs da manhã e 17:00 hs às 22:00 hs da noite,
horários de maior atividade dos animais. As espécies obtidas no esforço tanto
de buscas ativas quanto passivas, foram triadas, identificadas, usando chaves
artificiais para cada grupo (Peters & Donoso-Barros, 1970; Peters & OrejasMiranda, 1970), ou através de ajuda de especialistas. Algumas foram depositadas
na Coleção Herpetologia e Paleoherpetológica da Universidade Federal Rural de
Pernambuco (n- 1131-1185). As técnicas de fixação e conservação seguiram as
utilizadas na literatura (Auricchio & Salomão, 2002) (Licença ICMBio 11218-1).
Para a análise estatística da constância de ocorrência de cada espécie
utilizou-se o método de Dajoz (1983), que consiste na expressão matemática:
c = p.100/P. Onde: c- constância de ocorrência de cada espécie: p- número de
excursões em que a espécie foi registrada: P- número total de excursões, as
espécies poderiam ser consideradas como: constantes (ocorreram em mais de
50% das amostras), acessórias (ocorreram entre 25% e 50% das amostras) e
acidentais (ocorreram em menos de 25% das amostras).
Para avaliar a eficiência dos métodos amostrais foram construídas curvas
de rarefação de espécies, com 500 aleatorizações, através do programa estatístico
EstimateS® versão 8.0. A riqueza de espécies para os ambientes amostrados,
foi calculada através dos estimadores de riqueza Jacknife1 e Bootstrap, através
do programa EstimateS®, versão 8.0. Foram construídos gráficos com base nos
estimadores para comparação da riqueza observada (Colwell, 2006).

Descrição
Área onde está inserida a sede da Unidade de Conservação, sua vegetação é composta por uma Caatinga arbustiva,
mas com elementos arbóreos como braúnas (Melanoxylon brauna Schott) e angicos (Anadenanthera colubrina (Vell.)).
Encontra-se o riacho Negreiros e pequenos córregos, além de poças temporárias que se formam na época da chuva, como
também o açude Lagoa do mato, ambiente represado em um dos percursos do riacho Negreiros.
Vegetação arbustivo-arbórea com predominância de pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) e pontos abertos, sem
vegetação. Possui uma grande quantidade de serrapilheira, solo arenoso e alguns afloramentos rochosos.
Área composta por bastantes afloramentos rochosos, vegetação predominantemente composta por bromeliáceas, com
destaque para macambira (Bromelia balansae Mez) e cactáceas como xique-xique (Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber)),
Coroa-de-frade (Melocactus bahiensis (Britton& Rose) Werderm) e facheiro (Pilosocereus pentaedrophorus (Labour.)
Byles & G.D. Rowley ).
O maior Açude da localidade, até o momento não há registro que secou. Possui água salobra e vegetação arbustiva com
elementos arbórea no seu entorno. Vegetação de borda composta predominantemente por jurema (Mimosa tenuiflora
(Mart.)), solo pedregoso com alguns afloramentos rochosos com mais de quatro metros de altura.
Um dos corpos d’água representativo na região, construído através do barramento de um dos trajetos do riacho Negreiro.
Área do entorno apresenta vegetação arbustiva com afloramentos rochosos, solo arenoso com pouca serrapilheira,
rodeado por uma área arbustiva e muitos afloramentos rochosos, limitado por barramento e cercado indicando um dos
limites da Flona.
Área com altitude de 700 m, apresentando uma caatinga bem preservada, com a presença de uma vegetação mais arbórea
no topo e mais arbustiva na sua encosta, apresenta afloramentos rochosos.

Área/Ambiente/Coordenada

1/Sede (Sd)
07º58’31,5”S / 39º24’35,5”W

2/Mata (Mt)
07º58’43.8”S / 39º27’35.0”W

3/Carrasco (Cr)
07º58’55,2”S / 39º24’43,2”W

4/Coivara (Co)
07º58’21,9”S / 39º25’05,3”W

5/Açude Negreiros (Na)
07º57’52,0”S / 39º24’22,4”W

6/Serra Macacos
07º58’21,9”S / 39º25’05,3”W

Tabela 1. Áreas amostradas no período de Agosto de 2011 a junho de 2012 com descrição e coordenadas geográfica,
Floresta Nacional de Negreiros Serrita/PE.
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Resultados
Um total de 54 espécies distribuídas entre 23 anfíbios e 31 répteis foi
registrado. Os anfíbios, todos pertencentes à ordem Anura, estão distribuídos em
seis famílias: Bufonidae (n=2), Hylidae (n=8), Microhylidae (n=1), Leiuperidae
(n=5) e Leptodactylidae (n=5) Odontophrynidae (n=2). Quanto aos répteis,
esses estão distribuídos entre dezessete famílias, oito para Squamata/Lagartos:
Polychrotidae (n=1), Tropiduridae (n=2), Gekkonidae (n=3), Phyllodactylidae
(n=3), Teiidae (n=3), Gymnophthalmidae (n=1), Iguanidae (n=1) e Scincidae
(n=1); Cinco para Squamata/Serpentes: Boidae (n=2), Dipsadidae (n=6),
Colubridae (n=1), Elapidae (n=1) e Viperidae (n=2); Uma família Squamata/
Amphisbaenias: Amphisbaenidae (n=1). Para os Testudines foram registrados
duas famílias: Chelidae (n=1) e Kinosternidae (n=1) e Crocodylia apenas a
família Alligatoridae (n=1) (Tabela 2).
Em relação aos anfíbios amostrados (n=23), a maioria é de hábito
terrestre (n=14), sendo Pseudopaludicola pocoto e Leptodactylus macrosternum
com frequência de ocorrência constante, ambas encontradas geralmente
próximas aos açudes. Dentre as espécies arborícolas (n=7), Scinax x-signatus e
Hypsiboas raniceps, obtiveram maior representatividade, a primeira ocupando
tanque de água na sede da FNN (Área 1) e a segunda associada a arbusto ao
redor dos açudes Negreiros, Lagoa do Mato e Coivaras. A área 1 foi a que obteve
uma maior riqueza de espécies de anuros (n=33) (Tabela 2).
Sobre os répteis da FNN (n=31), a maioria também de hábito terrestre
(n=20), sendo as espécies Tropidurus hispidus e Tropidurus semitaeniatus,
este último com hábito saxicola, obtiveram maior constância de ocorrência
(100%), observadas em todas as amostras (Tabela 2), ambas compartilhando
os mesmos ambientes (lajedos) e se mostraram bem distribuídas. De um modo
geral a área 1 obteve maior representatividade, no que se refere a herpetofauna
(n=33) (Tabela 2).
Houve maior registro de espécies através do método de busca ativa
(n=46), seguida de ajuda da comunidade local (n=25), armadilhas (n=20) e
vestígios (n=1). As espécies que obtiveram exclusividade nos pitfall foram
Vanzosaura rubricauda, Odontophrynus carvalhoi, Scinax fuscovarius e
através da ajuda da comunidade foi possível documentar a Epicrates cenchria,
Oxybelis aeneus e Caiman latirostris (Tabela 2).
Analisando a curva de rarefação para os dados herpetofaunístico,
pode-se observar que a média é crescente não atingindo a constância, o que
demonstra que existe a necessidade de um maior esforço de busca, isso pode ter
ocorrido devido, principalmente, a raros momentos de chuva, apresentando um
período de seca prolongado. Esse efeito também pode ser observado quando se
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analisou os estimadores de riqueza em comparação com a riqueza observada,
onde o estimador Ace Mean, mostrou-se mais próximo à riqueza observada,
entretanto a curva indica que mais espécies ainda podem ser incorporadas na
lista (Fig. 1 e 2).

Figura 1. Curva de rarefação da herpetofauna para Floresta Nacional de Negreiros,
Serrita/PE, entre o período de Agosto/2011 e Junho/2012.

Figura 2. Riqueza estimada e observada entre as amostras referente a herpetofauna
registrada na Floresta Nacional de Negreiros, Serrita/PE, entre o período de Agosto/2011
e Junho/2012.
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Das espécies registradas o teiú, Salvator merianae (100%), a jararaca,
Bothrops erythromelas (98%) e cascavel, Crotalus durissus (98%), foram as
mais citadas pela comunidade local.
Tabela 2. Herpetofauna da Floresta Nacional de Negreiros, Serrita/PE no período
de Agosto/2011 a Junho/2012 Habito: A- arborícola; T- terrestre; Se- semifossorial;
F- fissuras de Rochas. Frequência de ocorrência (FO%): Constante (mais de 50%),
Acessória (entre 25% e 50%) e Acidental (menos de 25%). Forma de registro: PvltProcura visual limitada por tempo, Aiq- Armadilhas de interceptação e queda, Co- Ajuda
da comunidade local.
Grupo taxonômico
ANFÍBIOS

Local (área)

Hábito

Forma de
registro

FO(%)

Rhinella granulosa (Spix, 1824)

1, 2 e 6

t

Pvlt e Aiq

Constante

Rhinella jimi (Stevaux, 2002)

1, 2 e 6

t

Pvlt,t

Constante

Corythomantis greening Bouleger, 1896

1e3

f

Pvlt

Acessória

Dendropsophus oliveirai (Bokermann, 1963)

1

a

Pvlt

Acessória

Dendropsophus soaresi (Caramaschi e Jim, 1983)

1

a

Pvlt

Acidental

Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889)

1

a

Pvlt

Acidental

Hypsiboas raniceps Cope, 1862

1 e3

a

Pvlt

Constante

Phyllomedusa nordestina (Caramaschi, 2006)

1

a

Pvlt

Acessória

Scinax x-signatus (Spix, 1824)

1

a

Pvlt,Aiq e t

Constante

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)

4

a

Aiq

Acidental

Physalaemus albifrons (Spix, 1824)

1e2

t

Aiq e Pvlt

Constante

Physalaemus cicada Bokermann 1966

1

t

Pvlt

Acidental

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826

1e2

t

Aiq e Pvlt

Constante

Pleurodema diplolister (Peters, 1870)

1e2

t

Aiq e Pvlt

Constante

t

Pvlt

Constante

Bufonidae

Hylidae

Leiuperidae

Pseudopaludicola pocoto Magalhães, Loebmann, 1,3 , e 6
Kokubum, Haddad & Garda, 2014
Leptodactylidae
Leptodactylus caatingae Heyer e Juncá, 2003

1

t

Pvlt

Acessória

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)

1e6

t

Pvlt

Acessória
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Grupo taxonômico
ANFÍBIOS

Local (área)

Hábito

Forma de
registro

FO(%)

Leptodactylus macrosternum Miranda-Ribeiro, 1926

1, 4 e 6

t

Pvlt e t

Constante

Leptodactylus troglodytes A. Lutz, 1926

1

t

Pvlt

Acidental

Leptodactylus vastus A. Lutz, 1930

1e3

t

Pvlt

Constante

1e2

Se

Aiq e Pvlt

Acidental

Odontophrynus carvalhoi Savage & Cei, 1965

2

t

Aiq

Acidental

Proceratophrys cristiceps (Müller, 1884 “1883″)

1e2

t

Aiq e Pvlt

Constante

2

a

Pvlt

Acidental

Tropidurus hispidus (Spix, 1825)

1,2,3,4,5 e 6

t

Pvlt, Aiq,t

Constante

Tropidurus semitaeniatus (Spix, 1825)

1,2,3,4,5 e 6

t,f

Pvlt, Aiq

Constante

Hemidactylus agrius (Vanzolini, 1978)

3

t,a

Pvlt

Acidental

Hemidactylus brasilianus (Amaral, 1935)

2e6

t

Pvlt,t

Acidental

Lygodactylus klugei (Smith, Martin & Swain, 1977)

1,2 e 4

a

Pvlt

Acidental

Gymnodactylus geckoides (Spix, 1825)

1.2.3 e4

t

Pvlt, Aiq,t

Acidental

Phyllopezus periosus (Rodrigues, 1986)

6

f

Pvlt

Acidental

Phyllopezus pollicares (Spix, 1825)

2,3,4 e 5

t,f

Pvlt

Acidental

Ameiva ameiva ameiva (Linnaeus,1758)

1,2 e 3

t

Pvlt,t

Acidental

Ameivula ocellifera (Spix, 1825)

1,2,3 e 4

t

Pvlt, Aiq,t

Constante

Salvator merianae Duméril & Bibron, 1839

2e3

t

Pvlt,t

Acidental

1e2

Se

Aiq

Acidental

2

a

pvlt,t

Acidental

Microhylidae
Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885)
Odontophrynidae

REPTEIS
SQUAMATA/LAGARTOS
Polychrotidae
Polychrus acutirostris Spix, 1825
Tropiduridae

Gekkonidae

Phyllodactylidae

Teiidae

Gymnophthalmidae
Vanzosaura rubricauda (Boulenger, 1902)
Iguanidae
Iguana iguana iguana (Linnaeus, 1758)
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Local (área)

Hábito

Forma de
registro

FO(%)

6

a

pvlt,t

Acidental

Boa constrictor constrictor Linnaeus, 1758

1e4

a,t

Aiq,t

Acidental

Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758)

2

t

t

1e2

t

pvlt,t

Mabuyidae
Brasiliscincus heathi (Schmidt & Inger, 1951)
SQUAMATA/SERPENTES
Boidae

Dipsadidae
Boiruna sertaneja Zaher, 1996

Acidental

Erythrolamprus poecilogyrus poecilogyrus (Wied, 1825) 4

t

Erythrolamprus viridis (Günther, 1862)

1

t

Aiq,t

Acidental

Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823)

1

t

Pvlt,t

Acidental

Oxyrhopus trigeminus (Duméril, Bibron&Duméril, 1854) 2,3 e 4

t

Pvlt, Aiq,t

Acidental

Philodryas nattereri Steindachner, 1870

2e3

t

Pvlt,t

Acidental

2

a,t

t

-

4

t

pvlt,t

Acidental

Bothrops erythromelas Amaral, 1923

2

t

Pvlt, Aiq,t

Acidental

Crotalus durissus Linnaeus, 1758

2,3 e 4

t

Pvlt, Aiq,t

Acidental

2

Se

Aiq,t

Acidental

1e4

As

Pvlt,t

Acidental

5

As

Pvlt

Acidental

4

As

t

-

Acidental

Colubridae
Oxybelis aeneus (Wagler, 1824)
Elapidae
Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820)
Viperidae

SQUAMATA/AMPHISBAENIANS
Amphisbaenidae
Amphisbaena vermicularis Wagler, 1824
TESTUDINES
Chelidae
Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812)
Kinosternidae
Kinosternon scorpioides (Linnaeus, 1766)
CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman latirostris (Daudin, 1802)
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Discussão
Pesquisas sobre a herpetofauna do Bioma Caatinga vêm demonstrado
avanços nos últimos anos (Moura et al., 2011; Loebmann & Haddad, 2013;
Magalhães et al., 2013). As espécies documentadas no presente estudo já
possuem registro para o semiárido do Nordeste do Brasil (Borges-Nojosa &
Santos, 2005; Rodrigues, 2003; Moura et al., 2011; Magalhães et al., 2013).
No que se refere à riqueza de espécies a FNN apresentou altos índices, mesmo
durante o período de seca, estando em terceiro lugar em relação a outros
inventários em localidades da Caatinga em Pernambuco (Miranda & Santos
2010; Muniz & Santos, 2011; Amorim et al., 2011), ficando atrás apenas para o
Parque Nacional do Catimbau (Muniz & Santos, 2011; Campos & Santos, 2011)
e Fazenda Saco (Miranda & Santos, 2010) com 63 e 65 espécies respectivamente.
Mesmo com a escassez de chuva, foi possível registrar espécies como
Leptodactylus macrosternum, Pseudopaludicola pocoto, Scinax x-signatus,
Dendropsophus oliveirai e Hypsiboas raniceps, na maioria das excursões,
ocupando corpos d’água que ainda estavam com água, o que evidencia adaptação
a ambientes com pouca precipitação, o que já é comentado em outros trabalhos
para espécies mais generalistas (Vieira et al.,2008; Santos et al., 2008; Lisboa
et al., 2013; Magalhães et al., 2013).
Foi observada eficiência no método de busca ativa para a Caatinga
(Rodrigues, 2003; Muniz & Santos, 2011; Miranda & Santos, 2010; Amorim
et al., 2011; Moura et al.,2011), todavia é importante a utilização de outros
métodos, principalmente para grupos fossoriais de difícil observação e
forrageadores ativos, como é o caso de alguns Teídeos (Freitas, 2011a). No
presente estudo a opção por utilizar mais de um método foi na tentativa de
registrar um maior número de espécies para a localidade, mesmo corroborando
com outros estudos quanto ao maior registro de animais pelo método ativo, os
registros através da ajuda da comunidade local e a utilização das armadilhas de
queda foram táticas exclusivas para o registro de três espécies, respectivamente
(ver Tabela 2).
Foi constatado apenas um registro de Dendropsophus soaresi e
Corythomantis greeningi, no presente estudo, no início da pesquisa, período
esse onde houve registro de chuvas, caracterizada na amostra como espécies
raras, e de modo reprodutivo do tipo explosivo (Freitas, 2011). Ambas foram
encontradas em arbustos, todavia, Jared (1999) e Juncá et al. (2008) registraram
C. greeningi ocupando bromeliáceas, ocos de árvores e frestas de rochas como
abrigo. Rodrigues (2003) comenta que esta espécie possui distribuição restrita
às regiões xéricas e sub-úmidas do Brasil. Em Pernambuco foi observada em
várias localidades com fitofisionomia xéricas e mésicas como Parque Nacional
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do Catimbau, em Buíque (Campos & Santos, 2011) e Carro Quebrado em
Triunfo (Silva, 2010).
Os repteis no presente estudo, já documentados para outras regiões da
Caatinga Pernambucana (Miranda & Santos 2010; Muniz & Santos, 2011), temse destaque para as espécies T. hispidus e T. semitaeniatus, consideradas como
espécies constantes, observadas em todas as amostras, corroborando também
com outros estudos (Miranda & Santos 2010; Amorim et al. 2011; Campos &
Santos, 2011; Muniz & Santos, 2011), são espécies generalistas comumente
encontras em áreas abertas e afloramentos rochosos da Caatinga (Ribeiro &
Freire, 2011; Freitas, 2011a).
Nenhuma das espécies registradas encontra-se inserida na lista de
espécies ameaçadas de extinção de acordo com o IBAMA (2008) e IUCN
(2010), porém, nove, até o momento, são consideradas endêmicas das caatingas,
como: Physalaemus albifrons, Physalaemus cicada, Leptodactylus caatingae,
Pseudopaludicola pocoto, Hemidactylus agrius, Lygodactylus klugei,
Gymnodactylus geckoides, Phyllopezus periosus e Phyllopezus policaris. De
um modo geral a Floresta Nacional de Negreiros possui uma herpetofauna
representativa, com 27% de espécies registradas para as Caatingas (Rodrigues,
2005), no entanto a lista aqui apresentada poderá aumentar o número de táxons,
sendo necessário trabalho de longo prazo, com mais coletas principalmente na
estação chuvosa.
Agradecimentos
A gestão da Flona Negreiros na pessoa de Paulo Roberto Côrrea e
Diego Monteiro pelo apoio durante as coletas, a todos os brigadistas pela ajuda
na montagem das armadilhas, ao Sr. Chicó e família por receber de braços
abertos em sua casa, também as comunidades vizinhas a Flona pela presença e
participação nos eventos realizados durante a pesquisa. Principalmente a CNPq/
UFRPE pela bolsa concedida e a FACEPE pelo auxílio com todo o material de
campo através do APQ/2010.
Literatura Citada
Amorim, F. O.; Toberto, I. J. & Santos, E. M. 2011 Inventário rápido da
herpetofauna de seis localidades na Caatinga de Pernambuco, Nordeste
do Brasil. In: Herpetologia do estado de Pernambuco (Moura, G.J.B.;
Santos, E.M.; Oliveira, M.A.B. & Cabral, M.C.C. Eds). Ministério do

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 37. 2015

49

Meio Ambiente, Instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos
naturais renováveis, Brasilia. p. 429-443.
Arzabe, C.; Skuk, G.; Santana, G. G.; Delfim, F. R.; Lima, Y. & Abrantes, S.
H. F. 2005. Herpetofauna da área de Carimataú, Paraíba. In: Analise das
variações da biodiversidade do bioma caatinga (Araújo, F.S; Rodal,
M.J.N. & Barbosa, M. R.V. eds). Ministério do meio ambiente, Secretária
de biodiversidade e floresta, Brasília. p. 259-273.
Auricchio, P. & Salomão, M. G. 2002. Técnicas de coleta e preparação de
vertebrados. São Paulo. 350p.
Bérnils, R. S. & Costa, H. C. (org.). 2012. Répteis brasileiros: Lista de espécies.
Versão 2012.1. Disponível em: http://www.sbherpetologia.org.br/.
Sociedade Brasileira de Herpetologia. (10/11/13).
Borges-Nojosa, D. V. & Arzabe, C. 2005. Diversidade de anfíbios e répteis em
áreas prioritárias para conservação da caatinga. In: Analise das variações
da biodiversidade do bioma caatinga (Araújo, F.S. Rodal, M.J.N. &
Barbosa, M. R.V. eds). Ministério do meio ambiente, Secretária de
biodiversidade e floresta, Brasília. p. 243-258.
Campos, T. F. & Santos, E. M. 2011. Anurofauna do Parque Nacional do
Catimbau (Buíque-PE). In: Herpetologia do estado de Pernambuco
(Moura, G.J.B., Santos, E.M., Oliveira, M.A.B. & Cabral, M.C.C. Eds).
Ministério do Meio Ambiente, Instituto brasileiro do meio ambiente e
dos recursos naturais renováveis, Brasilia. p. 218-227.
Colwell, R. K. 2006. EstimateS: Statistical estimation of species from samples
versãowin 8.0.
Dajoz, R. 1983. Ecologia geral. Petrópolis: Ed. Vozes, p.472
Duellman, W. E. & Trueb L. 1986. Biology of Amphibians. McGray-Hill. New
York, p.670.
Farias, G. B., Pereira, G. A. & Burgos, K. Q. 2010. Aves da Floresta Nacional
de Negreiros (Serrita, Pernambuco).Atualidades Ornitológicas On-line
nº 157.Disponívelem: www.ao.com.br (17.04.2014)
Freitas, M. A. 2011. Anfíbios do Nordeste Brasileiro. Pelotas - USEB. 86p.
Freitas, M. A. 2011a. Répteis do Nordeste Brasileiro. Pelotas - USEB. 130p.
Gibbons, I. W. & R. D. Semlitsch. 1981. Terrestrial drift fences with pitfall traps:
an effective technique for quantitative sampling of anima l populations.
Brimleyana (7) p.1-16.
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA. 2008. Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção.
Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.cfm
(28/10/2013)
International Union for Conservation of Nature of Natural Resource - IUCN. 2010.

50

Pereira et al.: Herpetofauna em remanescente de Caatinga

IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4.Disponivelem:
http://www.iucnredlist.org/. (28/10/2013)
Jared, C.; Antoniazzi, M. M.; Katchburian, E. & Toledo, R. C., Freymuller, E.
1999. Some aspects of the natural history of the casque-headed tree treefrog Corythomantis greening Boulenger (Hylidae). Annales des Siences
Naturelles Biologie Animale et Zoologie, (3):. 105-115.
Juncá, F. A.; Carneiro, M. C. L. & Rodrigues, N. N. 2008. Is a dwarf population
of Corythomantis greening Boulenger, 1896 (Anura, Hylidae) a new
species? Zootaxa, 1686: 48-56.
Leal, I. R.; Tabarelli, M. & Silva, J. M. C.(Eds) 2003. Ecologia e conservação
da caatinga. Ed. Universitária da UFPE, Recife.cap. 4. p.181- 236
Lisboa, E. B. F.; Chaves, L. S.; Lyra-Neves, R. M. & Moura, G. J. B. 2013.
Densidade de Pseudopaludicola falcipes (Hensel, 1867) em sítios de
reprodução na Caatinga, Nordeste do Brasil. Nature and Conservation.
Aquidabã. 6(1): 54-60
Loebmann, D. & Haddad, C. F. B. 2013. Amphibian sand reptiles from a highly
diverse area of the Caatinga domain: composition and conservation
implications. Biota Neotrop.10(3): 227- 256.
Magalhães, F. M..; Dantas, A. K. B. P.; Brito, M. R. M.; Medeiros, P. H. S.;
Oliveira, A. F.; Pereira, T. C. S. O.; Queiroz, M. H. C.; Santana, D. J.;
Silva, W. P. & Garda, A. A. 2013. Anurans from na atlantic forest-caatinga
ecotone in Rio Grande do Norte State, Brazil. Herpetology Notes, 6: 1-10.
Magalhães, F. M.; Loebmann, D.; Kokubum, M. N.C.; Haddad, C. F. B. & Garda,
A, A. 2014. A New Species of Pseudopaludicola (Anura: Leptodactylidae:
Leiuperinae) from Northeastern Brazil. Herpetologica. 70 (1) :77-88.
Miranda, A. F. J. & Santos, E. M. 2010. Répteis da Fazenda Saco, Serra Talhada
– PE – indicadores de conservação. Monografia. Universidade Federal
Rural de Pernambuco, Serra Talhada.
Ministériodo Meio Ambiente- MMA. 2013. Disponível: http://www.mma.gov.
br/biomas/caatinga (10/11/2013).
Moura, G. J. B.; Santos, E. M.; Oliveira, M. A. B. & Cabral, M. C. C. 2011.
Herpetologia no Estado de Pernambuco. Brasília – Ibama. p.440.
Muniz, S. L. S. & Santos, E. M. 2011. Lista Preliminar de Répteis do Vale
do Catimbau – Buíque/PE. In: Moura, G.J.B.; Santos, E.M.; Oliveira,
M.A.B. & Cabral, M.C.C. Herpetologia no Estado de Pernambuco.
Brasília – Ibama. p.440.
Peters, J. A. & Danoso-Barros, R. 1970. Cataogue of the Neotropical Squamata.
part II – Lizards and Amphisbaenians. Bull. U. S. Nat. Mus. p.1-293.
Peters, J. A & Orejas-Miranda, B. 1970. Catalogue of the Neotropical Squamata.
partI – Snaks. Bull.U.S. Nat. Mus. p.1-347.

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 37. 2015

51

Pough, F. H.; Janis, C. M. & Heiser, J. B. 2008. A vida dos Vertebrados. 4 Ed.
São Paulo. p.684.
Ribeiro, L. & Freire, E. M. X. 2011.Trophic ecology and foraging behavior
of Tropidurus hispidus and Tropidurus semitaeniatus (Squamata,
Tropiduridae) in a Caatinga area of northeastern Brazil.2011. Iheringia,
Série Zoologia, Porto Alegre, 101(3): 225-232.
Rodrigues, M. T. U. 2003. Anfíbios e Répteis: áreas prioritárias para a
conservação da Caatinga. In: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente.
PROBIO – Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da
Diversidade Biológica Brasileira: avaliação e ações prioritárias para a
conservação da biodiversidade do Bioma Caatinga. Brasília.
Santos, F. J. M.; Peña, A. P. & Luz, V. L. F. 2008. Considerações biogeográficas
sobre a herpetofauna do submédio e da foz do rio São Francisco, Brasil.
Estudos, 35(1/2) p.59-78.
Segalla, M. V.; Caramaschi, U.; Cruz, C. A. G.; Garcia, P. C. A.; Grant, T.;
Haddad, C. F. B & Langone, J. 2012. Brazilian amphibians – List of
species. Disponível em: http://www.sbherpetologia.org.br. (10/11/2013).
Serviço Geológico do Brasil - CPRM. 2005. Projeto cadastro de fontes de
abastecimento por água subterrânea. Diagnóstico do município de Serrita,
Estado de Pernambuco (Mascarenhas, J.C.; Breno,A.B.; Junior, L.C.S.;
Galvão, M.J.T.G.; Pereira,S.N. & Miranda, J.L.F. eds), Recife.p. 1-18.
Silva, G. L.2010. Anurofauna de duas fitofisionomias na região semiárida,
sertão do Pajeú, Triunfo/PE. Monografia. Universidade Federal Rural
de Pernambuco, Serra Talhada.
Silvano, D. L. & Segalla, M. V. 2005. Conservação de anfíbios no Brasil.
Megadiversidadev1, nº 1, p. 79-86.
Vanzolini, P. E. 1986. Addenda and corrigenda to the Catalogue of Neotropical
Squamata. Smithsonian Herpetol.Inf. Service, n. 70, p. 1–25.
Vanzolini, P. E. 2002. An aid to the identification of the South American species
of Amphisbaena (Squamata, Amphisbaenidae). Pap.Avul. Zool. v. 42, n.
15, p. 351-362.
Vanzolini, P. E.; Ramos-Costa, A. M. M. & Vitt, L. J. 1980. Répteis da Caatinga.
Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro.p.161.
Vieira, W. L. S.; Arzabe, C. & Santana G.G. 2007. Composição e distribuição
espaço-temporal de anuros do cariri paraibano, nordeste no Brasil. Oecol.
Bras. 11(3) p. 283-396.
Vieira, W. L. S.; Santana, G. G. & Arzabe, C. 2008. Diversity of reproductive
modes in anurans communities in the Caatinga (dryland) of Northeastern
Brasil. Biodiversity and Conservation. v.18. p.55-66. Disponível: http://
link.springer.com/article/10.1007%2Fs10531-008-9434-0 (30/11/2013).

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 37:53-134. Janeiro-Março de 2015

53

Myrtaceae da restinga no norte do Espírito Santo, Brasil
Augusto Giaretta1,* & Ariane Luna Peixoto2
RESUMO: Myrtaceae está entre as famílias mais ricas em espécies nas restingas
do Espírito Santo. Este estudo objetivou fazer o inventário e a caracterização
das espécies de Myrtaceae ocorrentes na vegetação de restinga no norte do
Espírito Santo. Foram registradas 52 espécies distribuídas em 10 gêneros. O
gênero mais representado foi Eugenia (19 espécies), seguido de Myrcia (12),
Marlierea (6), Psidium (4), Myrciaria (3), Calyptranthes (2), Campomanesia
(2), Neomitranthes (2), Blepharocalyx (1) e Plinia (1). Foram registradas duas
espécies endêmicas (Eugenia inversa e Myrcia limae). As formações vegetais
com maior número de espécies foram a florestal não inundável (40 espécies),
seguida da arbustiva fechada não inundável (19) e florestal inundável (19). São
apresentadas chave para identificação das espécies, descrições, comentários,
distribuição geográfica e ilustrações dos caracteres diagnósticos.
Palavras-chave: Mata Atlântica, inventário florístico, taxonomia, flora do
Brasil.
ABSTRACT: (Restinga Myrtaceae of Espírito Santo) Myrtaceae is among
the most richness families of restingas of the state of Espírito Santo. This
study aimed to inventory and characterization of Myrtaceae species occurring
in the restinga vegetation in northern Espírito Santo. There were recorded 52
species belonging to 10 genera. The most represented genus was Eugenia (19
species), followed by Myrcia (12), Marlierea (6), Psidium (4), Myrciaria (3),
Calyptranthes (2), Campomanesia (2), Neomitranthes (2), Blepharocalyx (1)
and Plinia (1). There were recorded two endemic species (Eugenia inversa and
Myrcia limae). The richest vegetation formations of restinga were non-flooded
forest (40 species), followed by non-flooded close scrub (19) and flooded
forest (19). Identification key, species descriptions, comments, geographical
distribution and illustrations of diagnostic characters were presented.
Key words: Atlantic Forest, floristic inventory, plant taxonomy, Brazil flora.
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Introdução
As estimativas de espécies de Myrtaceae para o mundo variam de
4.600 a mais de 5.800 (Lughadha & Snow, 2000) com um número de gêneros
que varia entre 100 (Barroso et al., 1991) a 142 (Wilson, 2011). Myrtaceae
apresenta ampla distribuição geográfica, ocupando preferencialmente a região
Neotropical (Wilson et al. 2001; 2005). Todos os representantes neotropicais de
Myrtaceae encontram-se circunscritos à subfamília Myrtoideae, tribo Myrteae
(exceto Tepualia stipularis (Hook. & Arn.) Griseb.). Landrum & Kawasaki
(1997) estimaram em 1.000 o número de espécies que ocorrem no Brasil. Esta
estimativa de espécies estava bem próxima do que foi apontado pelo extenso
levantamento da flora brasileira que catalogou 976 espécies (749 endêmicas do
Brasil) subordinadas a 23 gêneros (Sobral et al., 2014). No Brasil, Myrtaceae é
uma das dez famílias de angiospermas mais ricas, com seu centro de diversidade
na Mata Atlântica totalizando 642 espécies (Sobral et al., 2014).
Myrtaceae está entre as famílias mais ricas da vegetação de restinga
(Pereira & Araujo, 2000), aparentemente adaptada a solos com baixa fertilidade
(Asthon, 1988). A vegetação de restinga é bastante diversificada, com
comunidades desde herbáceas até arbóreas, estreitamente ligadas à variação
topográfica do terreno, condicionando diferentes regimes do lençol freático
(Pereira, 1990; Magnago et al., 2011). Levantamentos florísticos associados
a tratamentos taxonômicos dessa família no Espírito Santo restringem-se à
Floresta Atlântica de Encosta (Sobral, 2007). Estudos similares em restingas no
Espírito Santo ainda não foram realizados. Sendo assim, este estudo objetivou
fazer o tratamento taxonômico das espécies de Myrtaceae ocorrentes na
vegetação de restinga dos municípios de São Mateus e Conceição da Barra,
norte do Espírito Santo, sendo apresentados chave dicotômica para identificação
das espécies, descrições, ilustrações, comentários e distribuição geográfica das
espécies no Estado.
Material e Métodos
A região de estudo compreende a vegetação de restinga dos municípios
de Conceição da Barra e São Mateus, localizados no extremo norte do Espírito
Santo, com uma extensão de costa de cerca de 80 km (Fig. 1). A área de
estudo está enquadrada como de extrema prioridade de conservação (MMA,
2002), compreendendo três Unidades de Conservação. Os dados climáticos
foram cedidos pelo Incaper, medidos na estação do município de São Mateus.
As temperaturas médias totais anuais máximas registradas foram de 26,7ºC
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e mínimas de 21,7ºC e precipitação média total anual de 1308 mm. Pela
classificação de Köppen, a região está enquadrada no grupo Aw (clima tropical
úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno).
As formações vegetais de restinga foram denominadas de acordo com
a terminologia de caráter mais genérico adotado pelo Atlas de Ecossistemas
do Espírito Santo (Pereira, 2008). A denominação da vegetação que compõe
a distribuição geográfica das espécies seguiu o Manual Técnico da Vegetação
Brasileiro (IBGE, 2012), adotando-se como forma de simplificação para Floresta
Estacional Semidecidual de Terras Baixa o termo floresta de Tabuleiro e para
Floresta Estacional Semidecidual Submontana e/ou Montana adotando o termo
floresta de encosta. As ocorrências das espécies nos municípios do Espírito
Santo foram extraídas da rede SpeciesLink (http://www.splink.org.br/index/).
Foram realizadas coletas no período de 2011 a 2012 de material em
estágio de floração ou frutificação e consultas às coleções dos herbários CVRD,
GUA, MBML, R, RB e VIES. O material fértil foi herborizado de acordo

Figura 1. Divisão do litoral do Espírito Santo, em destaque os municípios de Conceição
da Barra e São Mateus.
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com Fidalgo & Bononi (1984) e incorporado ao acervo do herbário RB com
duplicatas para o herbário VIES. Para estabelecer a distribuição geográfica
das espécies ao longo do Estado do Espírito Santo, além dos herbários citados,
foram consultadas informações dos herbários BHCB, CEPEC, HUEFS, MBM,
SP, SPSF, UB e UPCB e da Lista da Flora do Brasil (Sobral et al., 2014). Os
acrônimos dos herbários são citados segundo Thiers et al. (2014).
As identificações foram realizadas com auxílio de bibliografia
taxonômica de Myrtaceae, consulta a coleções de herbários e fotografias de
tipos. A terminologia dos aspectos dendrológicos seguiu as recomendações
de Ribeiro et al. (1999). Os tricomas e indumento foram descritos segundo
Payne (1978) e a terminologia da morfologia foliar seguiu Hickey (1973).
Para as estruturas que integram a inflorescência foram utilizados Landrum
& Kawasaki (1997) e Briggs & Johnson (1979). Para o conceito de racemo
stenocalyx seguiu-se Barroso et al. (1991). Os tipos de frutos foram descritos
segundo Barroso et al. (1999) e a para a morfologia dos embriões seguiu-se
Barroso et al. (1991). As descrições da família, gênero e espécie foram feitas
com base nos espécimes da área de estudo. Suprimiu-se a descrição genérica de
Blepharocalyx e Plinia por serem representados por apenas uma espécie cada.
Resultados
Na área de estudo foram encontradas 52 espécies distribuídas em
10 gêneros. Os gêneros mais representativos foram Eugenia (19 espécies),
Myrcia (12), Marlierea (6), Psidium (4), Myrciaria (3), Calyptranthes (2),
Campomanesia (2), Neomitranthes (2), Blepharocalyx (1) e Plinia (1). Foram
registradas duas espécies endêmicas (Eugenia inversa e Myrcia limae) e pela
primeira vez a ocorrência de Myrcia littoralis para o Espírito Santo.
As 52 espécies ocorrem em sete das dez formações vegetais identificadas
na região. As formações vegetais que apresentaram maior número de espécies
foram a florestal não inundável (40 espécies), seguida da arbustiva fechada
não inundável (19), florestal inundável (19), arbustiva aberta não inundável
(16), florestal inundada (13), arbustiva aberta inundável (6) e arbustiva fechada
inundável (4).
Realizando um levantamento preliminar das Myrtaceae ocorrentes
nas restingas do Espírito Santo com base nos dados online dos herbários mais
representativos em exsicatas dessa região (RB e VIES) e verificando-se as
sinonímias, gerou-se uma lista com cerca de 100 espécies, ou seja, o dobro
de espécies inventariadas por Pereira & Araujo (2000) que assinalaram 50
espécies. Somente este estudo, que trata da porção norte do Estado alcançou
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esse quantitativo, revelando que estudos que tratam de grupos específicos, como
famílias ou gêneros, são de grande importância para que se possa chegar mais
próximo do conhecimento real da biodiversidade capixaba.
Tratamento taxonômico. Myrtaceae Juss., Genera Plantarum: 322-323. 1979.
Arbustos, arvoretas ou árvores. Caule cilíndrico, raro acanalado, casca áspera
ou lisa, geralmente ritidoma se desprendendo em placas ou lâminas. Coléteres
filiformes na axila da folha, bráctea e bractéola, caducos. Plantas glabras
ou com indumentos geralmente pubérulos ou pubescentes. Folhas opostas,
simples, broquidódromas, nervura principal saliente na face abaxial, margem
inteira, revoluta ou não, glândulas oleíferas em forma de pontos translúcidos
por toda a planta, salientes ou imersos no tecido. Inflorescências cimosas ou
racemosas, axilares ou terminais, em nós áfilos ou caulifloras; flores com hipanto
campanulado ou em forma de disco, bissexuadas, actinomorfas, cálice 3-5
lobado ou caliptriforme; corola 4-5-mera, ocasionalmente reduzidas ou ausentes,
alvas; androceu polistêmone, anteras rimosas com abertura longitudinal, raro
apical; estigma capitado ou punctiforme, raro bilobado ou navicular; ovário
ínfero, 2-13-locular, 1-80 óvulos por lóculo. Fruto bacoide, cálice persistente ou
caduco, sementes 1 a numerosas, embriões mircioide, pimentoide ou eugenioide
com cotilédones conferruminados ou distintos.
Chave para identificação das espécies de Myrtaceae da restinga dos
municípios de Conceição da Barra e São Mateus
1. Inflorescência em fascículo, racemo simples, racemo stenocalyx ou racemo
com nós basais férteis não protegidos por invóluvro de catáfilos e a porção
superior frequentemente constituída de folhas em crescimento normal.
2. Inflorescência em fascículo.
3. Inflorescência cauliflora ............................................. 48. Plinia grandifolia
3’. Inflorescência axilar, ramiflora ou em nós áfilos.
4. Cálice deiscente por caliptra .................................... 47. Neomitranthes obtusa
4’. Cálice deiscente por lobos distintos.
5. Hipanto decíduo após a antese; fruto bacídio com cicatriz circular deixada
pela cisão do hipanto.
6. Folhas adpresso-pubescentes na face abaxial; cálice fusionado rasgando-se
em 4 lobos irregulares; hipanto viloso-esbranquiçado .....................................
...................................................................................... 44. Myrciaria strigipes
6’. Folhas glabras ou glabrescentes; lobos do cálice 4, livres no botão; hipanto
glabro ou pubérulo.
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7. Lâminas foliares 3-12 × 1-5 cm; lobos do cálice iguais .....................................
....................................................................................... 43. Myrciaria floribunda
7’. Lâminas foliares 1-2,5 × 0,4-0,8 cm; lobos do cálice desiguais ...................
........................................................................................... 45. Myrciaria tenella
5’. Hipanto não decíduo; fruto bacáceo com cálice persistente.
8. Cálice com lobos desiguais, 2 maiores e 2 menores.
9. Cálice com lobos externos maiores, lanceolados, internos menores, ovados;
folhas com face abaxial ereto-pubescente ............................ 14. Eugenia inversa
9’. Cálice com lobos externos menores, internos maiores; folhas glabras.
10. Bractéolas caducas antes ou depois da antese, nunca persistentes no fruto.
11. Flores e frutos curto-velutinos; folhas com nervura principal sulcada na face
adaxial ................................................................................. 8. Eugenia bahiensis
11’. Planta glabra; folhas com nervura principal plana ou saliente na face adaxial.
12. Lobos do cálice 4-6,5 mm compr. com nervura mediana saliente na face
interna; pecíolos 9-16 mm compr.; planta associada a solos mal drenados ......
................................................................................................ 23. Eugenia sp.3
12’. Lobos do cálice 2-3,5 mm compr., sem nervura mediana saliente; pecíolos
5-7 mm compr.; planta associada a solos bem drenados ............... 6. Eugenia sp.1
10’. Bractéolas persistentes no fruto.
13. Hipanto denso-pubérulo contrastando com o restante da flor; frutos esparsopubérulos ...................................................................... 21. Eugenia aff. ilhensis
13’. Planta glabra.
14. Folhas com nervura principal sulcada na face adaxial; frutos 5-10 mm
compr. ............................................................................ 18. Eugenia punicifolia
14’. Folhas com nervura principal plana ou saliente da face adaxial; frutos
maiores que 10 mm compr.
15. Folhas 6-9 pares de nervuras secundárias; botão 6-7 × 6-7 mm, globoso;
frutos oblongos ......................................................................... 24. Eugenia sp.4
15’. Folhas 10-18 pares de nervuras secundárias; botão 9-11 × 5,5-7 mm,
obovado; frutos piriformes ................................................... 22. Eugenia sp.2
8’. Cálice com lobos iguais.
16. Cálice com lobos até 1 mm compr.; caule sem desprendimento de ritidoma
......................................................................................... 7. Eugenia astringens
16’. Cálice com lobos maiores que 1 mm compr.; caule com desprendimento
de ritidoma.
17. Planta glabra; disco estaminal glabro ......................... 12. Eugenia excelsa
17’. Folhas, flores e frutos com indumento; disco estaminal hirsuto ou pubérulo.
18. Flores, frutos e face abaxial das folhas hirsutos; 1-2 flores por fascículo;
pecíolos 1-1,5 mm compr. ........................................................ 13. Eugenia hirta
18’. Flores, frutos e face abaxial das folhas pubérulos; 2-6 flores por fascículo;
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pecíolos 4-7 mm compr. ................................................... 16. Eugenia pisiformis
2’. Inflorescência em racemo simples, racemo stenocalyx ou racemo com nós
basais férteis não protegidos por invólucro de catáfilos e a porção superior
frequentemente constituída de folhas em crescimento normal.
19. Inflorescência em racemo stenocalyx.
20. Hipanto e frutos 8-costados.
21. Nervura marginal 0,8-1,5 mm do bordo; eixo principal do racemo 3-10 mm
compr.; frutos atropurpúreos ............................................... 19. Eugenia sulcata
21’. Nervura marginal 1,5-3 mm do bordo; eixo principal do racemo 1-1,5 mm
compr.; frutos vermelhos ................................................ 20. Eugenia uniflora
20’. Hipanto e frutos não costados.
22. Lâminas foliares 2,5-5,5 × 1,3-2,2 cm; nervura marginal 0,5-0,7 mm do
bordo; hipanto com indumento viloso-esbranquiçado denso ............................
................................................................................... 15. Eugenia neosilvestris
22’. Lâminas foliares 5,5-14 × 2,5-6,5 cm; nervura marginal 2-4,5 mm do bordo;
hipanto glabro ou esparso-pubérulo ............................. 9. Eugenia brasiliensis
19’. Racemo simples ou racemo com nós basais férteis não protegidos por
invólucro de catáfilos e a porção superior frequentemente constituída de folhas
em crescimento normal.
23. Cálice parcialmente fusionado aberto no ápice do botão, lobos irregulares;
sementes 6 ou mais.
24. Ramos novos e eixo de inserção das flores esparso-pubérulo; bractéolas
caducas; frutos globosos com 6 sementes ...................... 52. Psidum myrtoides
24’. Planta glabra; bractéolas persistentes; frutos geralmente elípticos com 12
sementes ................................................................... 49. Psidium brownianum
23’. Cálice com lobos livres no botão, regulares; sementes 1-2.
25. Cálice com lobos iguais, constritos na porção mediana; folha com margem
hialina, amarelada ............................................................. 11. Eugenia dichroma
25’. Cálice com lobos desiguais, não constritos; folhas com margem opaca.
26. Racemo e flores pubérulo-cúpreo; folhas glabras ..... 17. Eugenia pruniformis
26’. Racemo e flores pubérulo-esbranquiçado; folhas pubérulas......................
...................................................................................... 10. Eugenia brejoensis
1’. Inflorescência em panícula, tirsoide, dicásio simples ou flor solitária.
27. Inflorescência em dicásio simples ou flor solitária; estigma capitado.
28. Cálice com 5 lobos livres no botão, iguais; folha com domáceas na face
abaxial ................................................................ 4. Campomanesia guaviroba
28’. Cálice fusionado, rasgando-se em 3-5 lobos irregulares; folha sem
domáceas.
29. Botão constrito imediatamente acima do ovário; folha pubescente na face
abaxial .............................................................................. 51. Psidium guineense

60

Giaretta & Peixoto: Myrtaceae da restinga no Espírito Santo

29’. Botão obovado ou globoso, sem constrição; folha glabra ou glabrescente
na face abaxial.
30. Folhas elípticas, pecíolos 2,5-6 mm compr.; hipanto denso-pubérulo; fruto
campomanesoídeo ............................................. 5. Campomanesia guazumifolia
30’. Folhas obovadas, pecíolos 10-15 mm compr.; hipanto glabro; fruto
solanídeo .................................................................... 50. Psidium cattleianum
27’. Inflorescência em panícula ou tirsoide; estigma punctiforme.
31. Cálice concrescido no botão, deiscente por caliptra ou por lobos irregulares.
32. Cálice deiscente por caliptra.
33. Folhas com 8-12 nervuras secundárias; tirsoide com ramificações terminadas
por dicásio trifloro; embrião eugenioide, conferruminado ................................
.......................................................................... 46. Neomitranthes langsdorffii
33’. Folhas com 13 ou mais nervuras secundárias; tirsoide com ramificações
terminadas por 2-7 flores; embrião mircioide.
34. Folhas com 13-20 pares de nervuras secundárias, face abaxial pubescenteferrugíneo; tirsoide 2-3 ramificações opostas ...... 2. Calyptranthes brasiliensis
34’. Folhas com 24-32 pares de nervuras secundárias, face abaxial pubérula ou
glabrescente, indumento castanho-claro; tirsoide 2-6 ramificações geralmente
alternas, a primeira oposta .......................................... 3. Calyptranthes lucida
32’. Cálice deiscente por lobos irregulares.
35. Botão de ápice acuminado; folhas com nervura principal sulcada na face
adaxial ........................................................................ 25. Marlierea excoriata
35’. Botão de ápice não acuminado; folhas com nervura principal plana ou
saliente na face adaxial.
36. Brácteas bem desenvolvidas envolvendo o botão, bractéolas persistentes;
inflorescência com 2-10 ramificações; antopódio ausente ...............................
. ............................................................................. 26. Marlierea neuwiedeana
36’. Brácteas não envolvendo o botão, bractéolas caducas antes da antese;
inflorescência com 1-2 ramificações ou racemiforme; flores com antopódio
1-1,5 mm compr. ........................................................ 29. Marlierea regeliana
31’. Cálice com lobos livres no botão, regulares.
37. Cálice com 4 lobos.
38. Cálice com lobos desiguais, decíduos; inflorescência com ramificações
em dicásio de dicásios; folha com apículo 0,5-1 mm compr. ...........................
.............................................................................. 1. Blepharocalyx salicifolius
38’. Cálice com lobos iguais, persistentes; inflorescência com ramificações
opostas; folha não apiculada.
39. Folha pubérula, tricomas dibraquiados; frutos 7-8 mm diâm......................
.................................................................................... 28. Marlierea polygama
39’. Folha tomentosa com dois tipos de tricomas: simples com 1 mm,
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glabrescentes, e tricomas menores com ápice farpado, persistentes; frutos 15-20
mm diâm. ........................................................................ 30. Marlierea sylvatica
37’. Cálice com 5 lobos.
40. Cálice com lobos iguais.
41. Antera com tecas posicionadas em alturas ligeiramente diferentes.
42. Antera com abertura apical, inflorescência em tirsoide com uma ramificação
oposta próximo ao ápice do eixo principal ................... 33. Myrcia cerqueiria
42’. Anteras de abertura longitudinal; inflorescência em panícula com 2-6
ramificações opostas.
43. Lâminas foliares 4-7,5 × 2-4,5 cm, ápice obtuso; folha com indumento
pubescente de textura não áspera; ovário 3-4 locular .......................................
....................................................................................... 34. Myrcia ilheosensis
43’. Lâminas foliares 8-23 × 3-7 cm, ápice agudo ou acuminado; folha com
indumento farinoso de textura áspera; ovário 2-locular ....................................
......................................................................................... 42. Myrcia vittoriana
41’. Anteras com tecas posicionadas na mesma altura.
44. Lâminas foliares 120-270 mm compr., estreito-oblongas; cálice com lobos
de mais de 1 mm compr.; frutos 15-17 mm diâm. ........ 27. Marlierea obversa
44’. Lâminas foliares até 110 mm compr., ovadas ou elípticas; cálice com lobos
de até 1 mm compr.; frutos 5-6 mm diâm.
45. Cálice com lobos de 0,4-0,6 mm compr., ovados ou suborbiculares, glabros;
nervura marginal 0,5 mm do bordo ................................ 38. Myrcia multiflora
45’. Cálice com lobos de 0,8-1 mm compr., triangulares, pubescentes em ambas
as faces; nervura marginal 1-1,5 mm do bordo ................... 39. Myrcia racemosa
40’. Cálice com lobos desiguais.
46. Cálice com 3 lobos maiores e 2 menores.
47. Folhas elípticas, às vezes ovadas; disco estaminal glabro; hipanto glabro ....
........................................................................................... 31. Myrcia amazonica
47’. Folhas obovadas; disco estaminal pubérulo; hipanto denso-pubérulo ......
........................................................................................... 37. Myrcia littoralis
46’. Cálice com 2 lobos maiores e 3 menores.
48. Disco estaminal e estilete glabros.
49. Lâminas foliares 15-25 × 3-6 cm, estreito-oblongas, nervura principal
saliente na face adaxial; ramificações da inflorescência ultrapassando o ápice do
eixo principal ....... .................................................................... 35. Myrcia limae
49’. Lâminas foliares 10-14 × 5-7 cm, elíptica ou oblonga, nervura principal
sulcada na face adaxial; ramificações da inflorescência menores que o eixo
principal .............................................................................. 36. Myrcia lineata
48’. Disco estaminal e região basal do estilete pubescentes ou pubérulos.
50. Inflorescência e face abaxial da folha tomentoso-ferrugíneo ......................
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.......................................................................................... 32. Myrcia bergiana
50’. Inflorescência e face abaxial da folha glabra ou esparso-pubescente,
castanho-claro ou esbranquiçado.
51. Folhas de ápice obtuso, raro retuso, nervuras secundárias 8-14 pares; hipanto
glabrescente .................................................................... 41. Myrcia thyrsoidea
51’. Folhas de ápice acuminado ou longo-acuminado, nervuras secundárias 1826 pares, hipanto denso-pubérulo ou pubescente ............. 40. Myrcia splendens
1. Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg, Linnaea 27: 413. 1856.
Fig. 3d, 5a
Árvores 6-16 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em placas irregulares,
casca interna silicosa. Indumento esparso-pubescente, adpresso, esbranquiçado
nas folhas jovens e flores, depois glabrescente. Lâminas foliares 2,5-6,5 ×
1,2-2 cm, elípticas, discolores, cartáceas; ápice longo acuminado ou atenuado,
frequente com apículo 0,5-1 mm compr.; base cuneada; nervura principal plana
ou sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 18-26 pares, visíveis na face
abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 0,4-0,5 mm do bordo, margem
plana; glândulas translúcidas visíveis em ambas as faces; pecíolos 4,5-7,5
mm compr. Tirsoide axilar, terminal ou subterminal, eixo principal 1,2-2,5
cm compr., 2-4 ramificações em dicásio de dicásios, 3-7 flores; brácteas não
vistas; bractéolas 1-1,2 × 0,2 mm, lanceoladas, não conadas, caducas antes da
antese; botão 3-4 × 2,2-2,5 mm, obovado; cálice com 4 lobos livres no botão,
desiguais, 2 externos menores 1,2-1,5 × 1-1,3 mm, ovados, 2 internos maiores
1,8-2,2 × 1,5-1,8 mm, orbiculares, glabros, lobos decíduos após a antese; pétalas
4, 2-2,5 × 1,3-2 mm, obovadas, glabras; estames até 4 mm compr.; estilete 6
mm compr., glabro, estigma punctiforme; ovário 2-locular, óvulos 4 por lóculo.
Bacáceo 4-6 mm diâm., globoso, vermelho quando maduro, com cicatriz do
hipanto, sementes 2, testa membranácea, embrião pimentoide.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: São Mateus, bairro Liberdade,
floresta inundável, 18.X.2012, fl., A. Giaretta 1349 (RB).
Material adicional examinado: SÃO PAULO: São Sebastião, floresta de
restinga, 29.V.1990, fr., M. Kirizawa & J. Angelo 2305 (RB).
Comentários: gênero com três espécies para o Brasil (Sobral et al., 2014). A
espécie pode ser reconhecida pela folha com ápice longo acuminado, apiculado,
inflorescência constituída por dicásios de dicásio e casca interna com textura
arenosa. Espécie ocorrente nas regiões sudeste, centro-oeste e sul, além de ser
registrada na Bahia (Sobral et al., 2014). Na área de estudo foi encontrada nas
formações florestais inundável e inundada, o que sugere que a sua ocorrência
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esteja associada à condição mal drenada do solo. Na formação inundada foram
registrados indivíduos com as maiores alturas. Foi registrada na restinga de São
Mateus e Guarapari, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro em Linhares
e floresta de encosta em Santa Teresa.
Calyptranthes Sw. Prodr. 5: 79. 1788.
Arbusto ou árvore. Planta com tricomas dibraquiados. Casca lisa ou áspera.
Terminação dos ramos crescendo em organização dicotômica. Lâmina discolor;
nervura principal sulcada na face adaxial; margem discretamente revoluta;
glândulas translúcidas pouco visíveis em ambas as faces, às vezes inconspícuas
na abaxial. Tirsoide axilar, terminal ou ramiflora, flores às vezes sésseis;
bractéolas não conadas; cálice concrescido no botão, deiscente por caliptra de
1,5-2 mm diâm., ápice acuminado; pétalas 4 ou ausentes; estames adnados ao
ápice do hipanto; estigma punctiforme, glabro; ovário 2-locular, óvulos 2 por
lóculo. Bacáceo, globoso, hipanto persistente formando tubo de 1 mm compr., às
vezes com caliptra persistente, sementes 1-2, testa cartácea, embrião mircioide.
Gênero com 250 espécies no Brasil, sendo 42 espécies ocorrentes na
Mata Atlântica (Sobral et al., 2014).
2. Calyptranthes brasiliensis Spreng., Syst. Veg. 2: 499. 1825.
Fig. 5b
Arbustos ou árvores 3-12 m. Casca áspera, sem desprendimento do ritidoma.
Indumento pubescente-ferrugíneo nos ramos novos, face abaxial da folha,
inflorescência, flores e frutos. Lâminas foliares 3-9,5 × 1,3-5 cm, elípticas, às
vezes ovadas ou arredondadas, cartáceas a coriáceas; ápice curto-acuminado,
agudo ou obtuso; base obtusa, às vezes aguda; nervuras secundárias 13-20 pares,
visíveis na face adaxial, pouco aparente na abaxial, às vezes inconspícuas;
nervura marginal 1,2-3 mm do bordo, intramarginal 0,3-1 mm do bordo; pecíolos
2-7 mm compr. Tirsoide com eixo principal 3-8 cm compr., 2-3 ramificações
opostas terminadas por 3-7 flores sésseis, aglomeradas; brácteas 2-3,5 × 1,6-2
mm, ovadas; bractéolas 1-2 × 0,5-1,2 mm, ovadas, caducas antes ou depois da
antese; botão 2,5-3 × 2 mm, obovado; pétalas 4, 1,2-1,5 × 0,4-0,6 mm, estreitoobovadas, glabras; estames até 5 mm compr.; estilete 5,5-7 mm compr. Frutos
3-4 × 3-5,5 mm, globosos discretamente achatados nos pólos.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Parque
Estadual de Itaúnas, Trilha das Borboletas, restinga arbustiva aberta inundável,
20.IV.2009, fr., A.G. Oliveira et al. 512 (RB, VIES); 28.III.2010, fr., M.M.
Monteiro 15 (RB, VIES); restinga arbórea 15.I.2010, fl., M. Ribeiro et al. 58
(RB, VIES). São Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 27.II.2007, fl., M.B.
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Faria 23 (RB, VIES); 14.III.2007, fl., L.F.T. Menezes et al. 1616 (RB, VIES);
28.II.2012, fl., A. Giaretta (RB); bairro Guriri, restinga arbórea, 2.II.2012, fl.,
A. Giaretta 1239 (RB).
Comentário: a espécie se caracteriza pela folha encoberta por indumento
ferrugíneo de tricomas dibraquiados na face abaxial. Espécie endêmica da
Floresta Atlântica distribuindo-se na região nordeste, sudeste e sul, ocorrendo
também em Goiás (Sobral et al., 2014). Frequente principalmente na formação
arbustiva aberta inundável, porém, ocorre também na formação arbustiva
fechada não inundável e florestal inundável e não inundável. Distribui-se ao
longo de todo o litoral capixaba.
3. Calyptranthes lucida Mart. ex DC., Prodr. 3 258. 1828.
Fig. 4d , 5c
Árvores 5-8 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas papiráceas
irregulares. Planta glabrescente ou com indumento pubérulo, castanho-claro
nos ramos novos, pecíolo, face abaxial da folha, inflorescência e indumento
denso no hipanto e esparso nos frutos. Lâminas foliares 7,5-11 × 3,5-5 cm,
elípticas, cartáceas; ápice acuminado a longo-acuminado; base cuneada,
às vezes atenuada; nervuras secundárias 24-32 pares, tênues em ambas as
faces; nervura marginal 1-1,2 mm do bordo, intramarginal 0,3 mm do bordo;
pecíolos 4-10 mm compr. Tirsoide terminal, eixo principal 4-8 cm compr.,
2-6 ramificações geralmente alternas, a primeira oposta, terminadas por
2-3 flores, às vezes sésseis; brácteas 1-2,5 × 0,2-0,5 mm, lineares, às vezes
espatuladas; antopódio 0,5-2 × 0,4 mm; bractéolas não vistas; botão 3-3,5 ×
1,5 mm, oblongo; estames até 4 mm compr.; estilete 6-6,5 mm compr. Frutos
7-10 mm diâm., globosos.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, área 157 da
Aracruz Celulose [Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra], restinga
arbórea, 15.XII.1993, fl., O.J. Pereira et al. 5223 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, Reserva Natural
Vale, estrada Farinha Seca, mata alta, 7.V.1987, fr., D.A. Folli 644 (CVRD, RB).
Comentário: a espécie pode ser confundida com Myrcia lineata principalmente
pelas características foliares e pela terminação dicotômica dos ramos, diferindo
pela abertura caliptriforme do botão e tricomas dibraquiados. Espécie ocorrente
nas regiões sudeste e sul, distribuindo-se também na Bahia e Amapá (Sobral et
al., 2014). Na vegetação de restinga sua ocorrência é incomum, sendo registrada
apenas em Conceição da Barra na formação florestal inundável. Ocorre também
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na floresta de Tabuleiro em Linhares e na floresta de encosta em Domingos
Martins e Piúma.
Campomanesia Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 72, pl. 13. 1794.
Arbusto ou árvore. Lâminas foliares discolores a concolores, membranáceas
ou cartáceas; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias
evidentes em ambas as faces; intramarginal 0,5-1 mm do bordo; glândulas
translúcidas visíveis na face abaxial, menos aparentes a inconspícuas na adaxial.
Flor solitária axilar, terminal ou ramiflora; bractéola não conada, caduca
antes da antese; cálice com lobos iguais livres no botão ou fusionado; corola
4-5-mera; estigma capitado, ovário 8-10-locular, óvulos 10-16 por lóculo.
Campomanesoideo, globoso achatado nos pólos, cálice persistente, muitas
sementes, testa lenhosa, embrião pimentoide.
Gênero com 33 espécies no Brasil, sendo 29 ocorrentes na Mata
Altântica (Sobral et al., 2014).
4. Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk., Enum. Myrt. Bras.: 8. 1893.
Fig. 5d
Arbustos ou árvores 4-10 m. Casca áspera. Indumento pubérulo, castanhoavermelhado ou acinzentado nos ramos jovens, folhas novas, antopódio, frutos
e indumento denso no hipanto. Lâminas foliares 5-12 × 3-5,5 cm, elípticas ou
obovadas, raro ovadas; ápice agudo, atenuado, curto-acuminado ou obtuso;
base cuneada ou obtusa; nervuras secundárias 7-10 pares, domáceas em tufos de
tricomas nas axilas das nervuras secundárias na face abaxial; nervura marginal
2-3 mm do bordo, margem ligeiramente irregular e revoluta; pecíolos 5-19
mm compr. Flores axilares, raro entre nós foliares; antopódio 10-15 × 0,6 mm;
bractéolas 2,5-3 × 0,2 mm, lineares; botão 7-7,5 × 5-6 mm, obovado; cálice com
5 lobos iguais, 2-2,5 × 2,5-3 mm, largo-ovados, pubérulos em ambas as faces;
pétalas 5, 6-7 × 4,5-6 mm, orbiculadas ou obovadas, a mais interna unguiculada,
esparso-pubérulo na face externa, glabrescente na interna; estames até 9 mm
compr., disco estaminal esparso-pubérulo; estilete 5-5,5 compr., pubérulo na
base. Frutos 4,5-5 × 5-6 mm.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 135
da Aracruz Celulose, restinga arbórea, 9.XII.1992, fr., O.J. Pereira & J.M.L.
Gomes 4358 (RB, VIES); Itaúnas, restinga, 27.XII.1997, fl. e fr., O.J. Pereira
7758 (VIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 9.IX.2011, fl., A.
Giaretta 1043 (RB).
Comentário: É a única espécie da área de estudo com domáceas em tufo de
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tricomas na axilas das nervuras secundárias. Distribui-se nas regiões sudeste e
sul, ocorrendo também no Amazonas, Bahia e Goiás (Sobral et al., 2014). Nas
restingas do Espírito Santo foi registrada em Conceição da Barra, Aracruz e
Guarapari, ocorrendo apenas na formação florestal não-inundável. Foi registrada
também sobre o Tabuleiro e mata de encosta.
5. Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg, Linnaea 27: 434.
1856.
Fig. 2e, 6a
Arbustos ou árvores 2-12 m. Caule acanalado, casca lisa, ritidoma se
desprendendo em lâminas papiráceas irregulares. Indumento pubérulo,
ocasionalmente dourado no hipanto, acinzentado nos ramos jovens, pecíolo,
antopódio, frutos e mais denso no hipanto, folhas glabrescentes. Lâminas
foliares 5,5-10 × 2-6 cm, elípticas, raro ovadas ou obovadas; ápice agudo a
curto-acuminado; base decurrente, aguda ou obtusa; nervuras secundárias 8-11
pares, fortemente proeminentes na abaxial; nervura marginal 1,5-5 mm do
bordo, margem plana a moderadamente revoluta; pecíolos 2,5-6 mm compr.
Flores solitárias axilares; antopódio 2-5 × 0,8-1 mm; bractéolas 2,5-5 × 1
mm, lanceoladas; botão 9-11 × 6,5-8,5 mm, obovado, ápice acuminado; cálice
fusionado, rasgando-se em 3-4 lobos irregulares, 6-8 × 4-7 mm, pubescentes na
face externa, glabros a glabrescentes na interna; pétalas 4, 11-13 × 10-12 mm,
obovadas, margem erosa, glabras; estames até 8 mm compr., disco estaminal
pubescente; estilete 8,5-13,5 mm compr., esparso-pubescente. Frutos 13-16 ×
21-23 mm.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas, fazenda
Jequitaia, 27.IX.2009, fl., A.G. Oliveira et al. 643 (RB, VIES); 11.IV.2010, fl.,
A.G. Oliveira 782 (RB, VIES); Parque Estadual de Itaúnas, 7.X.2007, fl., L.F.T.
Menezes et al. 1749 (RB, VIES). São Mateus, bairro Liberdade, 22.XI.2008,
fl., A.G. Oliveira et al. 402 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, Povoação,
14.VII.2010, fr., L.F.T. Menezes et al. 1947 (RB, VIES).
Comentário: A espécie pode ser diferenciada de C. guaviroba pelo caule
acanalado, cálice fusionado no botão rasgando-se em 3-4 lobos irregulares e
folhas com nervuras bem marcadas. Distribui-se pelas regiões sudeste e sul,
ocorrendo também na Bahia (Sobral et al., 2014). Frequente na restinga, sua
ocorrência foi registrada para as formações arbustiva aberta, arbustiva fechada
e florestal não-inundável ao longo de todo litoral do Espírito Santo, mas ocorre
também sobre o Tabuleiro e floresta de encosta.
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Eugenia L., Sp. Pl. 1: 470. 1753.
Subarbusto, arbusto ou árvore. Planta glabra ou com indumento. Inflorescências
em fascículo, racemo simples, racemo stenocalyx ou racemo com nós basais
férteis não protegido por invólucro de catáfilos e porção superior frequentemente
constituída de folhas em crescimento normal, axilar ou em nós áfilos, terminal
ou ramiflora; brácteas ou catáfilos basais protegendo primórdios foliares; flores
4-meras com hipanto não prolongado em forma de disco; bractéola não conada,
raro conada na base, persistente ou caduca; cálice com lobos regulares, livres no
botão, não decíduos, iguais ou quando desiguais, 2 externos menores, 2 internos
maiores; estigma punctiforme; hipanto 8-costado ou não, ovário 2-locular,
óvulos 1-45 por lóculo. Bacáceo, geralmente globoso, cálice persistente,
sementes 1-2, embrião eugenioide conferruminado.
A inflorescia tratada como racemo stenocalyx é aquela caracterizada
por um ramo cujos nós férteis basais são protegidos por invólucro de catáfilos
organizados imbricadamente e porção superior constituída de folhas normais
se desenvolvendo tardiamente (esquema em Souza & Morim, 2008 – Figura
1). Os catáfilos podem ser decíduos dependendo do nível de desenvolvimento
do racemo, dificultando a identificação deste tipo de inflorescência, entretanto,
cicatrizes deixadas pela queda dos catáfilos podem ser reconhecidas (Barroso
et al., 1991).
Gênero com 381 espécies para o Brasil, sendo 251 ocorrentes na Mata
Altântica (Sobral et al. 2014).
6. Eugenia astringens Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 361. 1832.
Fig. 6b
Arbustos ou árvores 2-15 m. Casca áspera, estriada, sem desprendimento de
ritidoma. Planta glabra ou indumento pubérulo adpresso grisalho ou castanhoclaro denso no hipanto e esparso no fruto. Lâminas foliares 3,5-10 × 2,5-5,5 cm,
elípticas, às vezes orbiculares ou ovadas, discretamente discolores, cartáceas
a coriáceas; ápice agudo, obtuso ou curto-acuminado; base aguda, obtusa
ou arredondada; nervura principal sulcada ou plana na face adaxial, saliente
na abaxial; nervuras secundárias 7-14 pares evidentes em ambas as faces;
nervura marginal 1,5-4,5 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo,
margem discreta a moderadamente revoluta; glândulas visíveis em ambas
as faces; pecíolos 5-8 mm compr. Fascículos em nós áfilos, menos frequente
axilares, eixo principal 1-4 mm compr., 2-6(10) flores; brácteas 0,5 × 0,5 mm,
orbiculares; antopódio 4-11 × 0,4-0,6 mm; bractéolas 0,8-1 × 0,5-0,7 mm,
ovadas, persistentes; botão 4-5 × 2-4 mm, globoso ou obovado; cálice com
lobos iguais, 0,6-1 × 1-1,4 mm, largo-ovados; pétalas 3,5-4 × 2,5-3,5, elípticas
ou obovadas, glândulas bem aparentes; estames até 4,5 mm compr., disco
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estaminal glabro; estilete 5-6 mm compr., glabro; ovário 10-13 óvulos por
lóculo. Frutos 7-8,5 × 6-8,5 mm, globosos ou elípticos, atropurpúreos quando
maduros, sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 3.II.2009, fl., A.G. Oliveira et al. 437a
(RB, VIES); 1.V.2009, fl., A.G. Oliveira et al. 521 (RB, VIES); 1.V.2009, fl.,
A.G. Oliveira et al. 521 (RB, VIES); 2.V.2009, fr., A.G. Oliveira 527 (RB,
VIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 15.VI.2008, fr., M.M.
Monteiro et al. 37 (RB, VIES). São Mateus, bairro Guriri, restinga arbustiva,
2.IX.2006, fr., L.F.T. Menezes 1511 (RB, VIES); 2.III.2007, fl., F.C. Teotônio
& A.G. Oliveira 30 (RB, VIES); 20.III.2008, fl., M.B. Faria et al. 141 (RB,
VIES); bairro Liberdade, restinga arbórea, 27.II.2007, fr., A.G. Oliveira 12
(RB, VIES); 25.XI.2006, fl., F.C. Teotônio 27 (RB, VIES).
Comentário: Na área de estudo foi observada grande plasticidade na morfologia
dessa espécie. A variação quanto à presença ou ausência de indumento que
recobre o hipanto não foi relatada nas várias descrições desta espécie (Casaretto
1842 e Souza & Morim 2008 como E. rotundifolia; O.Berg 1857 como E.
umbelliflora, E. cassinoides e E. cyclophylla) sendo esta uma variação frequente
na área de estudo onde um pouco menos da metade das coletas apresentam
pilosidade no hipanto. Difere das outras espécies pelos lobos das sépalas com
até 1 mm compr. persistentes no fruto que, ao olhar desatento, podem ser
confundidos com cicatrizes. Quando apresenta o hipanto pubérulo, pode ser
confundida com E. aff. ilhensis, diferindo pela presença de fascículos axilares
(vs. em nós áfilos, raro axilar) e antopódio glabro (vs. pubérulo). A espécie
ocorre nas regiões sudeste e sul, além da Bahia (Sobral et al., 2014). Comum
na restinga ao longo de todo litoral capixaba, inclusive em áreas antropizadas.
Sua ocorrência foi registrada para as formações arbustiva aberta inundável e
não inudável, fechada não inundável e florestal não-inundável. Ocorre também
na floresta de Tabuleiro.
7. Eugenia bahiensis DC., Prodr. 3: 271 (1828).
Fig. 4c, 6c
Arbustos ou árvores 3-15 m. Casca escamosa, ritidoma se desprendendo em
placas rígidas. Indumento curto-velutino nos ramos novos, antopódio, flores e
frutos. Lâminas foliares 4,5-9,5 × 3-4,5 cm, elípticas a ligeiramente obovadas,
discolores, às vezes concolores em material herborizado, cartáceas ou coriáceas;
ápice obtuso, curto-acuminado, às vezes agudo, raro emarginado; base obtusa a
cuneada; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 8-11
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pares, evidentes na face abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 3-5 mm
do bordo, intramarginal 0,8-2,1 mm do bordo, frequentemente inconspícua,
margem ondulada e levemente revoluta; glândulas translúcidas visíveis na face
abaxial, menos na adaxial; pecíolos 4-7 mm compr. Fascículos axilares ou em
nós áfilos, eixo principal 1-2 mm compr., 2-6 flores; brácteas 0,6-0,7 × 0,4-0,5
mm, ovadas ou orbiculares; antopódio 5-9 × 0,5-0,9 mm; bractéolas 0,5-1,2
× 0,5-0,8 mm, ovadas, às vezes triangulares, não conadas, caducas depois da
antese; botão 5,5-7 × 5,5-6,5 mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 2
menores 4-5,5 × 4,5-5,5 mm, suborbiculares a oblongos, 2 maiores 3-3,5 × 3-6
mm, orbiculares a ovados, velutinos em ambas as faces, raro glabros; pétalas
6,5-9 × 4,5-6,5 mm, obovadas, crassas, moderadamente coberto por indumento
curto-velutino na face externa, esparsamente na interna; estames até 10 mm
compr., disco estaminal pubérulo; estilete 11-12 mm compr., glabro; ovário
12-14 óvulos por lóculo. Frutos 11,5-15,5 × 8,5-11 mm, elípticos ou obovados,
coloração atropurpúreos quando maduros, sementes com testa coriácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 29.III.2009, fr., A.G. Oliveira et al. 500
(RB, VIES); 23.III.2009, fl., A.G. Oliveira s.n. (RB, VIES); 13.XII.2008,
fl., A.G. Oliveira & M.M. Monteiro 412 (RB, VIES); Riacho Doce, restinga
arbustiva, 14.XII.2007, fl., R.F.A. Martins 221 (RB, VIES); 14.XII.2007, fl.,
R.F.A. Martins 223 (RB, VIES). São Mateus, bairro Guriri, restinga arbustiva,
10.X.2012, fl., A. Giaretta 1318 (RB).
Comentário: A espécie se caracteriza pelo indumento curto-velutino recobrindo
as flores e os frutos. Morfologicamente se assemelha a Eugenia sp.4,
diferenciando-se pelo indumento curto-velutino em estruturas jovens como
ramos novos, pecíolo e bordo da lâmina de folhas novas (vs. glabras). Em
material herborizado, geralmente suas folhas adquirem coloração mais escura
na face adaxial. Distribui-se na Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Sobral
et al., 2014). Frequente na restinga distribuindo-se ao longo de todo litoral
capixaba, foi registrada para as formações arbustiva aberta não inundável,
arbustiva fechada e florestal não inundáveis, ocorrendo também na floresta de
Tabuleiro e floresta de encosta.
8. Eugenia brasiliensis Lam., Encycl. 3: 203. 1789.
Fig. 4e, 6d
Arbustos ou árvores 3-14 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em lâminas
papiráceas irregulares. Planta glabra ou com indumento esparso-pubérulo
nos ramos jovens e folhas novas, catáfilos, antopódio e hipanto. Lâminas
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foliares 5,5-14 × 2,5-6,5 cm, obovadas ou elípticas, às vezes suborbiculares,
discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice obtuso ou arredondado, às vezes
agudo; base cuneada ou obtusa; nervura principal sulcada na face adaxial;
nervuras secundárias 8-14 pares, evidentes na face adaxial, menos na abaxial;
nervura marginal 2-4,5 mm do bordo, intramarginal 0,5-1,5 mm do bordo,
frequentemente inconspícua, margem moderadamente revoluta; glândulas
translúcidas pouco visíveis em ambas as faces; pecíolos 5-13 mm compr.
Racemo stenocalyx axilar, eixo principal 1,5-3,5 cm compr., 2-6 flores; catáfilos
basais 1,5-8 × 2-3 mm, ovados; catáfilos terminais 4-8 × 2-3 mm, espatulados;
antopódios 15-30 × 0,6-1 mm; bractéolas 1-1,5 × 1,5-1,8 mm, não conadas,
caducas antes da antese; botão 7-8 × 4,5-5 mm, elíptico; cálice com lobos iguais,
4-7 × 3-4 mm, oblongos ou ovados, glabros; pétalas 7-9 × 4-5 mm, obovadas,
glabras; estames até 10 mm compr., disco estaminal glabro; estilete 6-7 mm
compr.; ovário 42-45 óvulos por lóculo. Frutos 13-15 mm diâm., globosos,
atropurpúreos quando maduros, sementes com testa membranácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: São Mateus, bairro Guriri, estrada
para Barra Nova, restinga arbórea, 2.II.2012, est., A. Giaretta s.n. (VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Aracruz, Reserva
Biológica de Comboios, restinga, 13.XI.1991, fr., O.J. Pereira et al. 2423
(RB, VIES); 27.VII.1992, fl., O.J. Pereira & J.M.L. Gomes 3585 (RB, VIES);
28.X.1992, fr., O.J. Pereira et al. 4016 (RB, VIES).
Comentário: A espécie se caracteriza pela inflorescência do tipo racemo
stenocalyx, carácter também compartilhado com E. neosilvestris, E. sulcata e
E. uniflora. Difere da primeira pelo fruto glabro e das duas ultimas pelo fruto
não costado. Distribui-se nas regiões sudeste e sul, além da Bahia (Sobral et al.,
2014). É uma espécie pouco frequente na área de estudo, encontrada somente
na formação florestal não inundável. Foi registrada na restinga de Aracruz e
Conceição da Barra, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro em Linhares
e floresta de encosta em Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.
9. Eugenia brejoensis Mazine, Bot. J. Linn. Soc. 158: 776. 2008.
Fig. 7a
Arbusto ou arvoreta 1-4 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em pequenas
lâminas papiráceas irregulares. Indumento pubérulo-esbranquiçado nos ramos
novos, folhas, inflorescência, antopódio, flores e frutos. Lâminas foliares 4,5-10
× 2,5-5,5 cm, elípticas ou ovadas, discolores, cartáceas; ápice acuminado, longoacuminado ou agudo-atenuado; base aguda ou obtusa, raro arredondada; nervura
principal plana ou discretamente sulcada na face adaxial; nervuras secundárias
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10-16 pares, visíveis na abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 1,5-4 mm
do bordo, margem discretamente revoluta; glândulas translúcidas pouco visíveis
na face adaxial, inconspícuas na abaxial; pecíolos 3,5-6,5 mm compr. Racemo
simples axilar, eixo principal 2-6 mm compr., 2-6 flores; brácteas 0,8-1,2 ×
1-1,4 mm, suborbiculares; antopódio 2,5-7,5 mm; bractéolas 1-1,5 × 1,5-1,9
mm, ovadas, conadas na base, persistentes; botão 2-3 × 2-2,5 mm, globoso;
cálice com lobos desiguais, 2 menores 1,8-2,1 × 2,2-2,5 mm, suborbiculares, 2
maiores 2,3-3 × 1,4-2 mm, oblongos, pubérulos em ambas as faces; pétalas 2-3
× 1,5-2 mm, ovadas, glabrescentes na face externa; estames até 7 mm compr.,
disco estaminal pubérulo; estilete 6,5-7,5 mm compr.; ovário 10-12 óvulos por
lóculo. Frutos 5-6 × 6-8 mm, globosos, discretamente achatados nos pólos,
purpúreos quando maduros, sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 11.II.2011, fl., A.G. Olveira & T.L. Rocha
954 (RB, VIES); 1.V.2010, fl., A.G. Oliveira et al. 789 (RB, VIES); 7.III.2009,
fr., A.G. Oliveira & M.M. Monteiro 477 (RB, VIES); Parque Estadual de
Itaúnas, Trilha do Buraco do Bicho, restinga arbustiva fechada, 26.I.2012, fr.,
A. Giaretta & M. Ribeiro 1214 (RB, VIES). São Mateus, bairro Liberdade,
restinga arbórea, 14.IV.2007, fr., A.G. Oliveira & M.B. Faria 46 (RB, VIES);
21.IX.2006, fr., L.F.T. Menezes 1563 (RB, VIES); 16.I.2008, fl. e fr., A.G.
Oliveira et al. 189 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Aracruz, Reserva
Biológica de Comboios, restinga, 13.XI.1991, fr., O.J. Pereira et al. 2423
(RB, VIES); 27.VII.1992, fl., O.J. Pereira & J.M.L. Gomes 3585 (RB, VIES);
28.X.1992, fr., O.J. Pereira et al. 4016 (RB, VIES).
Comentário: a espécie apresenta indumento pubérulo, macio ao tato, em toda
a planta. O indumento esbranquiçado contrasta com a coloração escura do
fruto maduro, sendo um caráter valioso para a identificação. Geralmente de
porte arbustivo, na natureza seus ramos apresentam folhas pendentes, dando
a impressão que a planta está passando por um processo de desidratação.
Distribui-se nos estados da Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Espírito
Santo (Giaretta & Peixoto no prelo; Sobral et al., 2014). Na área de estudo,
geralmente é encontrada em formações onde há boa penetração de luz, sendo
registrada para as formações florestal não inundável e arbustiva fechada não
inundável. Foi registrada também para a floresta de Tabuleiro em Linhares.
10. Eugenia dichroma O.Berg, Fl. Bras. 14(1): 290. 1857.
Fig. 2c; 4b; 7b
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Arbustos ou árvores 2-15 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas
coriáceas retorcidas. Indumento pubérulo-esbranquiçado ou castanho-claro
nos ramos jovens e folhas novas, glabrescente no antopódio e hipanto.
Lâminas foliares 5-16 × 2,5-7 cm, elípticas, fortemente discolores em
material herborizado, cartáceas ou coriáceas; ápice obtuso ou arredondado,
às vezes curto-acuminado; base obtusa, às vezes cuneada; nervura principal
sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 8-14 pares, evidentes na face
abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 3-5 mm do bordo, intramarginais
1,5-2 mm e 0,5-1 mm do bordo, esta frequentemente inconspícua, margem
plana ou discretamente revoluta, ondulada, hialina, amarelada; glândulas
translúcidas visíveis em ambas as faces; pecíolos 7-13 mm compr. Racemo
axilar com 1-5 nós basais férteis não protegidos por invólucro de catáfilos
e porção superior frequentemente constituída de folhas em crescimento
normal, 2-10 flores, eixo entre as flores 4-20 mm compr.; brácteas 1 × 1
mm, orbiculares; antopódios 6-18 × 0,5-1 mm; bractéolas 3-3,5 × 1 mm,
laceoladas, não conadas, caducas antes da antese; botão 5-7 × 4-6 mm,
globoso; cálice com lobos iguais, 4-7 × 1,5-2 mm, lanceolados ou estreito
ovados, dotados de constrição na porção mediana, reflexos, glabros; pétalas
4-7 × 4-5 mm, suborbiculadas ou elípticas, base pubérula em ambas as faces;
estames até 6 mm compr., disco estaminal pubérulo; estilete 6-7 mm compr.,
glabro, ovário 8-19 óvulos por lóculo. Frutos 20-32 × 18-23 mm, elípticos
ou piriformes, alaranjados quando maduros, cálice deflexo, sementes com
testa membranácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 13.XII.2008, fr., A.G. Oliveira & M.M.
Monteiro 410 (RB, VIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga arbórea,
7.X.2007, fl., L.F.T. Menezes et al. 1748 (RB, VIES); Área de Proteção
Ambiental de Conceição da Barra, restinga arbustiva, 5.IX.2011, fl., A. Giaretta
& M.C. Souza 1021 (RB). São Mateus, bairro Guriri, restinga arbustiva,
10.X.2012, fl., A. Giaretta 1312 (RB).
Comentário: a espécie é caracterizada pelo bordo foliar hialino e amarelado,
sépalas com constrição mediana e fruto alaranjado com glândulas bem
marcadas, quando maduro, assemelhando-se a uma pequena laranja. Em material
herborizado geralmente a face adaxial da folha adquire coloração escura.
Distribui-se pelo nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Sobral et al., 2014).
Possui ampla distribuição nas formações de restinga e em áreas antropizadas,
sendo registrada para as formações arbustiva fechada e florestal inundáveis e
não-inundáveis. Foi registrada nas restingas de Aracruz, Conceição da Barra,

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 37. 2015

73

Guarapari, Linhares e São Mateus, sendo encontrada também na floresta de
Tabuleiro em Linhares.
11. Eugenia excelsa O.Berg, Fl. Bras. 14(1): 277. 1857.
Fig. 4i
Arbustos ou árvores 5-10 m. Casca lisa com depressões, ritidoma se desprendendo
em placas irregulares de bordas arredondadas. Planta glabra. Lâminas foliares
5-11,5 × 1,3-4,5 cm, elípticas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice longoacuminado ou agudo-atenuado; base decurrente ou cuneada; nervura principal
saliente ou plana na face adaxial; nervuras secundárias 11-16 pares, pouco
visíveis na abaxial, frequentemente inconspícuas na adaxial; nervura marginal
1-3 mm do bordo, margem discreta a moderadamente revoluta; glândulas
translúcidas pouco visíveis na adaxial, inconspícuas na abaxial; pecíolos 6-10
mm compr. Fascículo axilar ou em nós áfilos, eixo principal 1-3 mm compr.,
2-6 flores; brácteas 0,8-2,5 × 0,8-1 mm, ovadas ou orbiculadas; antopódios
3-18 × 0,5-0,7 mm; bractéolas 0,8-1 × 0,3 mm, lineares ou lanceoladas, não
conadas, caducas depois da antese; botão 2,5-3,5 × 3 mm, globoso; cálice com
lobos iguais, 2-2,5 × 1,3-1,7 mm, triangulares ou ovados; pétalas 3-5 × 3-3,5
mm, obovadas; estames até 5 mm compr., disco estaminal glabro; estilete 3,5-5
mm, glabro, estigma punctiforme; ovário 7-9 óvulos por lóculo. Frutos 5-7 mm
diâm, globosos, atropurpúreos quando maduros, sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 28.VIII.2009, fl., M. Ribeiro et al. 23 (RB,
VIES); 26.IX.2009, fl., M. Ribeiro & A.G. Oliveira 26 (RB, VIES); 12.X.2009,
fr., A.G. Oliveira & M.M. Monteiro 670 (RB, VIES); 22.XI.2009, fr., A.G.
Oliveira 679 (RB, VIES); 7.IX.2011, fr., A. Giaretta et al. 1036 (RB, VIES).
Área 157 da Aracruz Celulose [APA de Conceição da Barra], 25.X.1993, fl.,
O.J. Pereira et al. 5164 (RB, VIES). São Mateus, bairro Liberdade, restinga
arbórea, 5.IX.2011, fl., A. Giaretta & M.C. Souza 1019 (RB).
Comentário: pode ser reconhecida pela folha com nervura principal saliente na
face adaxial, ápice longo-acuminado e epiderme com depressões visíveis por
manchas translúcidas claras, mais evidentes em material herborizado e lobos do
cálice geralmente triangulares. Tem distribuição nos estados litorâneos das regiões
nordeste, sudeste e sul, ocorrendo também no Amazonas e Pará. Espécie comum na
restinga, mais frequente no interior da floresta, sendo registrada para as formações
arbustiva fechada e florestal não-inundável. Para a restinga foi registrada em
Aracruz, Conceição da Barra, Guarapari, Linhares e Vila Velha, sendo encontrada
na floresta de Tabuleiro em Linhares e na floresta de encosta em Santa Teresa.
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12. Eugenia hirta O.Berg, Fl. Bras. 14(1): 574. 1859.
Fig. 7c
Subarbustos ou arbustos 1-4 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas
papiráceas. Indumento hirsuto nos ramos, face abaxial das folhas, pecíolo,
antopódio, mais denso no hipanto e fruto. Lâminas foliares 2-6 × 1,2-3 cm,
ovadas, raro elípticas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice agudo a curtoacuminado; base obtusa a cordada; nervura principal plana ou sulcada na face
adaxial; nervuras secundárias 6-11 pares, evidentes na abaxial, menos na face
adaxial; nervura marginal 2-2,5 mm do bordo, margem ondulada e levemente
revoluta; glândulas translúcidas visíveis na face abaxial, pouco aparentes
ou inconspícua na adaxial; pecíolos 1-1,5 mm compr. Fascículo axilar, eixo
principal até 0,5 mm compr., 1-2 flores; brácteas 0,5 × 0,5-0,8 mm, ovadas
ou suborbiculares; antopódios 3,5-9,5 × 0,3-0,4 mm; bractéolas 0,5-0,7 × 0,6
mm, ovadas, não conadas, persistentes; botão 3,5-4 × 2,5-3,5 mm, globoso;
cálice com lobos iguais, 2-3 × 1,5-2 mm, ovados, hirsuto em ambas as faces;
pétalas 3 × 1,5 mm, obovadas, deflexas, glabras; estames até 4 mm compr.,
disco estaminal hirsuto; estilete 4 mm compr., pubescente na base; ovário 6-8
óvulos por lóculo. Frutos 8-10 × 6-8 mm, globosos ou piriformes, alaranjados
a avermelhados quando maduros, sementes com testa coriácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 22.VIII.2009, fl., A.G. Oliveira & M. Ribeiro
565 (RB, VIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 4.VII.2007, fl.,
L.F.T. Menezes et al. 1692 (RB, VIES); 4.VII.2007, fl. e fr., L.F.T. Menezes et
al. 1693 (RB, VIES); 6.X.2007, fr., A.G. Oliveira et al. 127 (RB, VIES). São
Mateus, bairro Guriri, restinga arbustiva, 1.IX.2007, fl., M.B. Faria & A.G.
Oliveira 71 (RB, VIES); 20.III.2008, fr., R.F.A. Martins et al. 201 (RB, VIES).
Comentário: caracteriza-se por tricomas eretos de cerca de 1 mm nos ramos
e folhas novas, flores e frutos. Geralmente subarbusto habitando o interior
da mata, mas também comum em áreas antropizadas onde também ocorre
Pisidium brownianum de hábito similar diferenciando-se, entretanto, por ser
glabro. Registrada para as regiões nordeste e sudeste (Sobral et al., 2014). A
ocorrência da espécie foi registrada para as formações arbustiva aberta não
inundável, arbustiva fechada inundável e não inundável, florestal inundável e
não-inundável. No Estado foi registrada somente na restinga de Conceição da
Barra e São Mateus.
13. Eugenia aff. ilhensis O.Berg, Linnaea 27: 212. 1857.
Fig. 4f, 7d
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Arbustos ou árvores 1,5-7 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em
placas retangulares. Indumento pubérulo-esbranquiçado ou castanho-claro no
antopódio, mais denso no hipanto e esparso no fruto. Lâminas foliares 5,5-10
× 2-6 cm, elípticas, raro ovadas, discolores, às vezes concolores em material
herborizado, cartáceas ou coriáceas, glabras; ápice obtuso, às vezes agudo,
raro arredondado; base obtusa ou cuneada, raro arredondado; nervura principal
plana ou saliente, raro sulcado na face adaxial; nervuras secundárias 8-10
pares, visíveis na face abaxial, menos na adaxial, nervura marginal 2-4(6) mm
do bordo, intramarginal 0,5-1,5 mm do bordo, frequentemente inconspícua,
margem plana a moderadamente revoluta; glândulas translúcidas pouco visíveis
em ambas as faces, abaxial frequentemente inconspícua; pecíolos 4-8 mm
compr. Fascículo em nós áfilos, raro axilar, ramiflora, eixo principal 1-3 mm
compr., 2-6 flores; brácteas 0,5 × 0,5 mm, orbiculars; antopódios 1-8 × 0,40,5 mm, ocasionalmente sésseis; bractéolas 1,2-1,5 × 1-1,5 mm, ovadas, não
conadas, persistentes; botão 4-6 × 3-4 mm, obovado; cálice com lobos desiguais,
2 menores 1,5-2 ×2,7-4 mm, ovados, 2 maiores 2,3-3 × 2,5-4 mm, ovados ou
oblongos, glabros; pétalas 3-6 × 3-4 mm, suborbiculares ou obovadas, glabras;
estames até 7 mm compr., disco estaminal pubérulo; estilete 6,5-8 mm compr.,
glabro; ovário 15-21 óvulos por lóculo. Frutos 10-12 × 7-8,5 mm, elípticos,
vermelhos quando maduros, sementes com testa coriácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Pontal do
Sul, restinga arbustiva, 12.III.2007, fl., L.F.T. Menezes et al. 1598 (RB, VIES);
Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 11.II.2011, fl., A.G. Oliveira & T.L.
Rocha 952 (RB, VIES); 17.I.2012, fl., A. Giaretta 1158 (RB); Área de Proteção
Ambiental de Conceição da Barra, 24.I.2012, fl., A. Giaretta 1167 (RB). São
Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 5.V.2007, fr., M.B. Faria & A.G.
Oliveira 50 (RB, VIES); bairro Guriri, restinga arbustiva, 2.II.2012, fl., A.
Giaretta 1237 (RB).
Comentário: espécie caracterizada pelos fascículos em nós áfilos e hipanto
denso pubérulo, que após herborizado, adquire aspecto esbranquiçado visível
a olho nu, contrastando com o restante da flor. Pode ser confundida com E.
astringens, diferindo pelas sépalas maiores (vs. até 1 mm compr.), inflorescência
predominantemente em nós áfilos (vs. frequentemente axilar) e pelo antopódio,
flor e fruto pubérulos (vs. glabro). Ocasionalmente, as sépalas podem apresentar
coloração rósea em material fresco. Esta espécie pode ser encontrada na
floresta de Terras Baixas sobre o Tabuleiro, apresentando um fenótipo em
que os fascículos axilares se tornam predominantes, apesar de ser observado
também em nós áfilos, um menor número de óvulos por lóculo (9-15) e folhas
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predominantemente com ápice agudo e base cuneada. Sua ocorrência foi
registrada nas formações arbustiva aberta não inundável e na borda da florestal
não inundável. Foi registrada na restinga de Anchieta, Aracruz, Conceição
da Barra, Guarapari, Linhares, Presidente Kennedy e Vila Velha, mas ocorre
também na floresta de Tabuleiro em Linhares.
14. Eugenia inversa Sobral, Sida 21: 1465. 2005.
Fig. 8a
Arbustos ou arvoretas 2-4m. Casca lisa, vermelha, ritidoma se desprendendo
em lâminas coriáceas retorcidas. Indumento ereto-pubescente esbranquiçado
ou castanho-claro nos ramos novos, pecíolo, face abaxial da folha, antopódio,
flores e esparso nos frutos. Lâminas foliares 5,5-10 × 3-5 cm, elípticas, às
vezes ovadas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice acuminado a longoacuminado; base obtusa, às vezes cordada; nervura principal sulcada na face
adaxial; nervura secundária 8-12 pares, evidentes na face adaxial, menos na
abaxial; nervura marginal 3-5 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo,
margem discreta a moderadamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis na
face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 2-3 mm compr. Fascículo axilar, eixo
principal 2-10 mm compr., 2-6 flores, ocasionalmente flor solitária; brácteas
0,6-1 × 0,4-0,8 mm, ovadas; antopódios 2,5-14 × 0,3-0,4 mm; bractéolas 0,5-1,5
× 0,8-1 mm, ovadas, não conadas, persistentes; botão 2,5-3 × 2 mm, oblongo
ou globoso; cálice com lobos desiguais, 2 externos maiores 2-2,5 × 0,6-0,9
mm, lanceolados, pubescente em ambas as faces, 2 internos menores 0,8-1,5
× 1-1,5 mm, ovados, pubescentes na face externa, glabros na interna; pétalas
1,5-1,8 × 1,2-1,5 mm, ovada ou suborbiculada, glabras; estames até 1,5 mm
compr., disco estaminal pubescente; estilete 1,5-2 mm compr., glabro; ovário
1-3 óvulos por lóculo. Frutos 10-13 × 6-9 mm, elípticos, purpúreos quando
maduros, sementes com testa papirácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Parque
Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 15.VI.2008, fr., M.M. Monteiro et al.
31 (RB, VIES); 31.III.2011, fl., A. Giaretta et al. 968 (RB); 9.XII.2011, fr.,
A. Giaretta et al. 1131 (RB). Área 126 da Aracruz Celulose, restinga arbórea,
2.XII.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4275 (RB, VIES); Área de Proteção Ambiental
de Conceição da Barra, restinga arbórea, 6.VI.2007, fl., M.C. Souza et al. 528
(RB).
Comentário: espécie endêmica do Espírito Santo de porte arbustivo cujo caule
se destaca pela coloração vermelha. Pode ser diferenciada das demais espécies
pelo indumento macio ao toque que recobre toda a planta e que, ao contrário
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das outras espécies de Eugenia, as sépalas externas são maiores, enquanto as
internas são menores. Distribui-se nas formações arbustiva fechada e florestal
não-inundáveis. Foi registrada na restinga de Conceição da Barra e na floresta
de Tabuleiro em Sooretama.
15. Eugenia neosilvestris Sobral, Napaea 11: 36. 1995.
Fig. 2a; 8b
Arbustos 1,5-3 m. Casca áspera, estriada, ritidoma se desprendendo em pequenas
lâminas papiráceas. Indumento castanho-ferrugíneo, tomentoso a pubescente
nos ramos jovens e folhas novas e pecíolo, indumento viloso-esbranquiçado
no antopódio, frutos, mais denso no hipanto. Lâminas foliares 2,5-5,5 × 1,32,2 cm, elípticas ou ovadas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice agudo a
curto-acuminado, raro retuso; base aguda ou obtusa; nervura principal sulcada
na face adaxial; nervuras secundárias 11-13 pares pouco visíveis na face adaxial,
frequentemente inconspícuas na abaxial; nervura marginal 0,5-0,7 mm do bordo,
margem moderadamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis em ambas as
faces; pecíolos 1,5-3 mm compr. Racemo stenocalyx axilar, às vezes em nós
áfilos, eixo principal 3-7 mm compr., 2-4 flores; catáfilos basais ovados, 1 ×
1,5 mm; catáfilos terminais espatulados, 6-8 × 1,5 mm; antopódios 4-12 × 0,30,5 mm; bractéola 0,3-0,5 mm, ovada, não conada, caducas na antese; botão,
4-4,5 × 2-2,5 mm, elíptico; cálice com lobos iguais, 1,5-3 × 1,5 mm, ovados
ou estreito-ovados, glabros; pétalas 6,5-7 × 3-3,5 mm, elípticas ou obovadas,
glabras; estames até 8 mm compr., disco estaminal pubérulo; estilete 4-6
mm compr., glabro; ovário 4-7 (11) óvulos. Frutos globosos, 6-7 mm diâm.,
purpúreos quando maduros, sementes com testa membranácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área de
Proteção Ambiental de Conceição da Barra, restinga arbustiva, 16.X.2012,
fr., A. Giaretta 1347 (RB). São Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea,
22.XI.2008, fr., A.G. Oliveira et al. 392 (RB, VIES); 15.X.2011, fl. e fr., A.
Giaretta 1056 (RB); 15.X.2011, fl. e fr., A. Giaretta 1057 (RB).
Comentário: a espécie é morfologicamente similar a E. sulcata, diferindo pelo
indumento pubescente a tomentoso nos ramos novos e folhas (vs. pubérulo
a glabro) e densamente viloso-esbranquiçado no hipanto (vs. glabrescente) e
forma do fruto globoso (vs. 8-sulcado). Distribui-se pela região sudeste e Santa
Catarina (Sobral et al., 2014). Na área de estudo sua ocorrência foi registrada
para as formações arbustiva aberta não inundável e florestal não inundável. Foi
registrada na restinga de Conceição da Barra e São Mateus, mas ocorre também
na floresta de encosta em São Roque do Canaã.
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16. Eugenia pisiformis Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 356. 1832.
Fig. 2f, 8c
Arbustos ou árvores 2-12 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas
papiráceas irregulares. Indumento pubérulo-esbranquiçado na face abaxial da
lâmina e castanho-claro nos ramos jovens, pecíolo, nervura central da face abaxial,
antopódio, mais denso no hipanto e esparso nos frutos. Lâminas foliares 5-12,5 ×
2-5,5 cm, elípticas, raro obovadas, discolores, cartáceas; ápice agudo acuminado
a longo-acuminado; base decurrente ou aguda; nervura principal sulcada na face
adaxial; nervura secundária 8-15 pares, evidentes em ambas as faces; nervura
marginal 0,5-2 mm do bordo, margem discreta a moderadamente revoluta,
glândulas translúcidas evidentes na face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 4-7
mm compr. Fascículo axilar, eixo principal 1-6 mm compr., 2-6 flores; brácteas
0,7-1 × 0,5-1 mm, suborbiculares; antopódios 2,5-6 × 0,6-0,8 mm; bractéolas
1,5-2,5 ×1-2 mm, ovadas, não conadas, caducas depois da antese; botão 5-5,5
× 3-4 mm, globoso; cálice com lobos iguais, 1,5-2 × 2,5-3 mm, suborbiculares,
pubérulo na face externa, glabro na interna; pétalas 4-5 × 3-4,5 mm, obovadas,
glabras; estames até 5 mm compr., disco estaminal pubérulo; estilete 4,5-5 mm
compr., glabro; ovário 8-10 óvulos por lóculo. Frutos 7-10 × 8-11 mm, globosos
de pólos achatados, alaranjados quando maduros, sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 26.IX.2009, fl., M. Ribeiro & A.G. Oliveira
30 (RB, VIES); Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra, restinga
arbórea, 5.IX.2011, fl., A.G. Oliveira & M.C. Souza 1024 (RB); 30.XI.2011,
fr., A. Giaretta 1103 (RB).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, Degredo,
restinga arbórea, 3.IX.2011, fl. e fr., A. Giaretta et al. 997 (RB).
Comentário: caracteriza-se pelas folhas de ápice acuminado, fortemente discolor
em material fresco com a face abaxial verde-claro, com indumento pubéruloesbranquiçado na lâmina e nervura central castanho-claro. Assemelha-se a E.
excelsa, que, entretanto, apresenta folhas glabras. A espécie distribui-se na região
sudeste e Bahia (Sobral et al., 2014). Na área de estudo ocorre nas formações
arbustiva fechada e florestal inundáveis e não inundáveis, frequente na borda
de fragmentos. Foi registrada na restinga de Conceição da Barra, Itapemirim,
Linhares e São Mateus, sendo frequente na floresta de Tabuleiro e floresta de
encosta do Estado.
17. Eugenia pruniformis Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 340. 1832.
Fig. 2b, 8d
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Arbustos ou árvores 2-4 m. Casa lisa, ritidoma se desprendendo em placas
arredondadas irregulares. Indumento pubérulo-cúpreo nos ramos novos,
inflorescência, antopódio, flores e mais esparso nos frutos. Lâminas foliares
5-13,5 × 3-6,3 cm, elípticas ou oblongas, discolores, cartáceas, glabras; ápice
curto acuminado, às vezes obtuso; base obtusa, raro aguda; nervura principal
sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 8-11 pares, pouco visíveis em
ambas as faces; nervura marginal 2-7 mm do bordo, intramarginal 0,5-1,5 mm,
margem ondulada; glândulas translúcidas visíveis na face adaxial, menos na
abaxial; pecíolos 8-16 mm compr. Racemo simples axilar, eixo principal 2-10
mm compr., 2-6 flores; brácteas 1-2 × 0,6-1 mm, ovadas; antopódios 1-1,5 × 0,6
mm; bractéolas 0,6-1 × 0,5-0,8 mm, ovadas, conadas na base, persistentes; botão
3,5-4 × 2,5-3 mm, piriforme; cálice com lobos desiguais, 2 menores 1,2-1,5 ×
1,6-2 mm, 2 maiores 1,5-1,8 × 2-2,5 mm, suborbiculares, pubérulo em ambas
as faces; pétalas 2-2,5 × 2-2,2 mm, suborbiculares, glabras; estames até 5 mm
compr., disco estaminal pubérulo; estilete 6-7 mm compr., pubérulo na base;
ovário 5-6 óvulos por lóculo. Frutos 16-20 × 11-13 mm, elípticos, purpúreos,
sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: São Mateus, Brejo Velho, restinga
arbórea, 11.VIII.2012, fr., M. Ribeiro 828 (VIES); Ranchinho, restinga arbórea,
12.X.2012, fl., A. Giaretta 1328 (RB); Estrada para Barra Nova, restinga arbórea,
24.X.2012, fl., A. Giaretta 1362 (RB).
Comentário: pode ser caracterizada pela inflorescência em racemo simples
pubérulo-cúpreo e folhas oblongas. Distribui-se na Bahia, Mato Grosso, Rio
de Janeiro e Espírito Santo. (Sobral et al., 2014). Espécie encontrada somente
na formação florestal não inundável, e raramente avistada. Foi registrada na
restinga somente para São Mateus, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro
em Linhares e na floresta de encosta em Água Doce do Norte, Castelo, Ibiraçu
e Santa Teresa.
18. Eugenia punicifolia (Kunth) DC., Prodr. 3: 267. 1828.
Fig. 9a
Arbustos ou árvores 3-8 m. Casca áspera, estriada, ritidoma se desprendendo
em lâminas papiráceas. Planta glabra. Lâminas foliares 2,5-10 × 1,7-5,5 cm,
elípticas ou ovadas, raro suborbiculares ou obovadas, discolores, cartáceas
ou coriáceas; ápice curto-acuminado; base obtusa, às vezes aguda; nervura
principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 6-10 pares, evidentes
na face abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 1-3,5 mm do bordo,
intramarginal 0,5-1 mm do bordo, margem ondulada, discretamente revoluta;
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glândulas translúcidas pouco visíveis em ambas as faces; pecíolos 3,5-8 mm
compr. Fascículo axilar, eixo principal 1-2,5 mm compr., 2-8 flores; brácteas
0,7 × 0,7 mm, orbiculares; antopódios 5,5-20 × 0,5-0,6 mm; bractéolas 1-1,2 ×
0,7-0,8 mm, ovadas, não conadas, persistentes, pubescente na nervura central;
botão 4-5,5 × 3-3,5 mm, globoso; cálice com lobos desiguais, 2 menores 2,5-3
× 2-3 mm, suborbiculares, 2 maiores 3-4 × 2,5-3 mm, ovados ou oblongos;
pétalas 4,5-5 × 3-3,5 mm, ovadas ou obovadas; estames até 6 mm compr., disco
estaminal pubérulo; estilete 4,5-5,5 mm compr., glabro; ovário 22-24 óvulos
por lóculo. Frutos 5-10 × 5-8 mm, globosos ou elípticos, vermelhos quando
maduros, sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 135 da
Aracruz Celulose, restinga arbórea, 14.X.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3938
(RB, VIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 16.XI.2008, fr., A.G.
Oliveira et al. 387 (RB, VIES); 25.VIII.2008, fr., M.M. Monteiro et al. 48
(RB, VIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga arbustiva, 6.VII.2011, fl., A.
Giaretta & M. Ribeiro 979 (RB); Área de Proteção Ambiental de Conceição da
Barra, restinga arbórea, 6.VI.2007, fl., M.C. Souza et al. 533 (RB). São Mateus,
bairro Guriri, restinga arbustiva, 10.X.2012, fl. e fr., A. Giaretta 1317 (RB).
Comentário: difere das demais espécies pela bractéola com nervura central
pubescente e inflorescência axilar (não em nós áfilos). Frequente em áreas
antropizadas e bordas de mata. Espécie de ampla distribuição no Brasil (Sobral
et al., 2014). Na área de estudo foi registrada nas formações arbustiva aberta e
fechada não inundáveis e florestal não inundável. Vastamente distribuída nas
restingas capixabas, ocorrendo também na floresta de Tabuleiro em Linhares.
19. Eugenia sulcata Spring ex Mart., Flora 20 (2 Beibl.): 85. 1837.
Fig. 9b
Arbustos ou arvoretas 3-5 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em
lâminas papiráceas finas. Indumento pubérulo nos ramos jovens, pecíolo e eixo
da inflorescência e glabra a glabrescente no antopódio e flores. Lâminas foliares
3,5-7 × 2-3,5 cm, ovadas ou elípticas, às vezes obovadas, discolores, cartáceas ou
coriáceas; ápice agudo a acuminado; base obtusa ou cuneada; nervura principal
sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 7-10 pares, evidentes na face
adaxial, menos na abaxial, frequentemente inconspícuas; nervura marginal 0,81,5 mm do bordo, margem levemente revoluta; glândulas translúcidas visíveis na
face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 2,5-5 mm compr. Racemo stenocalyx
axilar, eixo principal 3-10 mm compr., 2-6 flores; catáfilos basais 2-3 × 1,2-1,5
mm, ovados; catáfilos terminais 4,5-6 × 1-1,5 mm, obovados; antopódios 10-30
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× 0,4-0,6 mm; bractéolas 1,5-3 × 0,3-0,4 mm, estreito-oblongas ou lineares, não
conadas, caducas na antese; botão 4-4,5 × 2-2,5, globoso ou elíptico; cálice com
lobos iguais, 3-5,5 × 1,5-2, estreito-ovados, glabros; pétalas 7,5-8,5 × 3-3,6 mm,
obovadas, glabras; estames até 9 mm compr., disco estaminal glabro; estilete
5,5-7,5 mm compr., glabro; hipanto 8-costado, ovário 10-12 óvulos por lóculo.
Frutos 5-8 mm diâm., globosos 8-costados, lobos do cálice e frutos maduros
atropurpúreos, sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 7.IX.2011, fl. e fr., A. Giaretta 1042 (RB,
VIES). São Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 5.IX.2011, fl., A.
Giaretta 1020 (RB, VIES); 15.X.2011, fl., A. Giaretta 1054 (RB, VIES);
Comentário: a espécie se caracteriza pelo ovário 8-costado, refletindo no formato
do fruto similar à E. uniflora, da qual difere pela coloração do fruto atropurpúreo
(vs. vermelho) e cálice atropurpúreo (vs. verde), nervuras secundárias pouco
evidentes e nervura marginal próxima do bordo (vs. 1,5-3 mm do bordo).
Distribui-se pelas regiões sudeste e sul (Sobral et al., 2014). Na área de estudo
foi registrada para áreas em regeneração natural e formações arbustiva aberta e
fechada não inundáveis e florestal não-inundável. Espécie comum na restinga
distribuída ao longo de toda costa do Espírito Santo, ocorrendo também na
floresta de Tabuleiro em Linhares, floresta de encosta em Águia Branca e Santa
Teresa e ambiente rupestre em Santa Leopoldina.
20. Eugenia uniflora L., Sp. Pl.: 470. 1828.
Fig. 9c
Arbustos ou arvoretas 1-5 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em
lâminas papiráceas. Planta glabra. Lâminas foliares 2-4,5 × 1,5-3 cm, ovadas,
às vezes elípticas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice agudo a curtoacuminado; base obtusa ou arredondada; nervura principal plana ou sulcada
na face adaxial; nervuras secundárias 5-8 pares, evidentes em ambas as faces;
nervura marginal 1,5-3 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo,
margem plana a moderadamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis na face
adaxial, menos na abaxial; pecíolos 1-3,5 mm compr. Racemo stenocalyx axilar
ou em nós áfilos, eixo principal 1-1,5 mm compr., 2-6 flores; catáfilos basais
1-2 × 1,2-1,5 mm, ovados; catáfilos terminais 3-4 × 1-1,5 mm, espatulados;
antopódios 4-18 × 0,3-0,4 mm; bractéolas 1,5-2 × 0,3-0,5 mm, lanceoladas
ou lineares, não conadas, caducas antes ou depois da antese; botão 4-4,5 ×
2,5-3 mm, elíptico ou globoso; cálice com lobos iguais, 3-3,5 × 1,5-2,5 mm,
oblongos ou elípticos; pétalas 6-6,5 × 3,5-4 mm, obovadas; estames até 5,5
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mm compr., disco estaminal esparso pubérulo; estilete 5-6 mm compr., glabro;
hipanto 8-costado, ovário 8 ou 12 óvulos por lóculo. Frutos 14-23 mm diâm.,
globosos 8-costados, vermelhos quando maduros, sementes com testa coriácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Parque
Estadual de Itaúnas, restinga arbustiva, 9.IX.2011, fl., A. Giaretta et al. 1047
(RB); Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra, restinga florestal,
5.IX.2011, fr., A. Giaretta & M.C. Souza 1028 (RB). São Mateus, bairro Guriri,
restinga arbustiva, 5.IX.2008, fl., A.G. Oliveira 335 (RB, VIES); Barra Nova,
restinga arbustiva, 5.IX.2008, fl., A.G. Oliveira et al. 336 (RB, VIES).
Comentário: a espécie se caracteriza pelo ovário 8-costado, fruto vemelho e
cálice verde. Foram observadas duas classes de número de óvulos que puderam
ser associados à caducidade das bractéolas, ou seja: flores com lóculos com 8
óvulos possuíam bractéolas caducas após a antese, enquanto flores com lóculos
com 12 óvulos, bractéolas caducas antes da antese. Distribui-se pelas regiões
sudeste, sul, Bahia e Mato Grosso do Sul (Sobral et al., 2014). Na área de estudo
foi registrada para áreas antropizadas e formações arbustiva aberta e arbustiva
fechada não inundáveis. Ocorre na restinga ao longo de todo litoral capixaba.
21. Eugenia sp.1
Fig. 9d
Arbustos ou árvores 3-8 m. Casca áspera, ritidoma sem desprendimento
do ritidoma. Planta glabra. Lâminas foliares 7,5-12 × 3-5,5 cm, elípticas,
discolores, cartáceas ou coriáceas, depois de herborizada, as folha adquirem
coloração escura na face adaxial e castanho-claro na abaxial; ápice obtuso curtoacuminado; base cuneada; nervura principal plana ou saliente na face adaxial;
nervuras secundárias 9-12 pares, pouco visíveis em ambas as faces; nervura
marginal 2,5-5 mm do bordo, intramarginal 1-2 mm do bordo, frequentemente
inconspícua, margem discretamente revoluta; glândulas translúcidas pouco
visíveis na face adaxial, frequentemente inconspícua na abaxial; pecíolos 5-7 mm
compr;. Fascículo em nós áfilos, ocasionalmente axilar, ramifloro, eixo principal
1-3 mm compr., 2-6 flores; brácteas 0,5 × 0,5 mm, suborbiculares; antopódios
2-5,5 × 0,5-0,8 mm; bractéolas 1-1,5 × 1-1,7 mm, ovadas, não conadas, caducas
após a antese; botão 4-5 × 3,5-4 mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 2
menores 2-3 × 2-3,5 mm, suborbiculares ou oblongos, 2 maiores 2,5-3,5 × 2,54 mm, orbiculares, glabrescentes; pétalas 2,5-6 × 2,5-4,5 mm, suborbiculares
ou obovadas; estames até 10 mm compr., disco estaminal pubérulo castanho;
estilete 8-9,5 mm, glabro; ovário 9-20 óvulos por lóculo. Frutos 18-23 × 12-15
mm, elípticos, amarelos quando maduros, sementes com testa coriácea.

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 37. 2015

83

Figura 2. Inflorescência. a. Eugenia neosilvestris – racemo stenocalyx; b. Eugenia
pruniformis – racemo simples; c. Eugenia dichroma – racemo com nós basais férteis
e porção superior com folhas em crescimento normal; d. Psidium guineense – dicásio;
e. Campomanesia guazumifolia – flor solitária; f. Eugenia pisiformis – fascículo
axilar; g. Myrcia littoralis – tirsoide. (a – H.C. Lima 695; b – A. Giaretta 1328; c – A.
Giaretta 1021; d – A. Giaretta 1223; e – D.A. Folli 824; f – A. Giaretta 1024; g – A.
Giaretta 1154).
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Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Parque
Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 14.VI.2008, fr., M.M. Monteiro et al. 23
(RB, VIES); Riacho Doce, restinga arbustiva, 14.XII.2007, fl., R.F.A. Martins et
al. 140 (RB, VIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 13.XII.2008, fl.,
A.G. Oliveira & M.M. Monteiro 421 (RB, VIES); 6.IX.2009, fl., A.G. Oliveira
et al. 612 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, Reserva Natural
Vale, mata alta, 3.IX.2008, fr., L.F.T. Menezes 1860 (RB, VIES); Pinheiros,
Reserva Biológica de Córrego do Veado, floresta de Tabuleiro, estrada em
direção à Mata d’Água, 26.I.2011, fr., A.G. Oliveira et al. 944 (RB, VIES).
Comentários: espécie com fascículos principalmente em nós áfilos, nunca
terminais e disco estaminal pubérulo. Foi registrada na formação arbustiva
fechada e florestal não inundáveis. Assemelha-se a E. fusca O.Berg (conhecida
nos Estados da Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná)
diferindo pela folha com nervura principal plana ou saliente na face adaxial,
flores com antopódio menor, fruto maior e disco estaminal pubérulo. Na restinga
foi registrada somente para Conceição da Barra, mas ocorre também na floresta
de Tabuleiro em Linhares e Pinheiros.
22. Eugenia sp.2
Fig. 10a
Arbustos ou árvores 3-6 m. Casca escamosa, ritidoma se desprendendo em placas
rígidas irregulares. Planta glabra. Lâminas foliares 7-18,5 × 4-11 cm, ovadas
ou oblongas, às vezes elípticas, discolores, cartáceas ou coriáceas, nítidas na
face adaxial; ápice curto-acuminado ou agudo; base obtusa, arredondada, às
vezes cordada; nervura principal plana ou saliente na face adaxial; nervuras
secundárias 10-18 pares evidentes na face adaxial, menos visíveis na abaxial;
nervura marginal 2-5 mm do bordo, intramarginais 1-1,5 mm e 0,5 mm do bordo,
margem moderadamente revoluta; glândulas translúcidas pouco visíveis na face
adaxial, inconspícuas na abaxial; pecíolos 8-17 mm compr. Fascículo axilar, eixo
principal 1-6(10) mm compr., 2-8 flores; brácteas 0,5-1 × 0,8-1,2 mm, ovadas
ou suborbiculares; antopódios 10-23 × 1-1,5 mm; bractéolas 1-1,5 × 0,8-1 mm,
ovadas, não conadas, persistentes; botão 9-11 × 5,5-7 mm, obovado; cálice com
lobos desiguais, 2 menores 3-3,5 × 5,5 mm, oblatos, 2 maiores 4-5,5 × 5,5-6,
ovados; pétalas 9-12,5 × 7-9 mm, ocasionalmente uma reduzida em relação às
outras, 6-7 × 4-5 mm, obovadas ou suborbiculares; estames até 14 mm compr.,
disco estaminal pubescente; estilete 9-12 mm compr., glabro; ovário 14-23 óvulos
por lóculo. Frutos 35-40 × 22-24 mm, piriformes que depois de herborizado
adiquire aspecto rugoso com estrias longitudinais, sementes com testa cartácea.
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Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Parque
Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 7.X.2007, fr., L.F.T. Menezes et al. 1757
(RB, VIES). São Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 10.III.2007, fl.,
M.B. Faria et al. 33 (RB, VIES); 27.II.2007, fl., M.B. Faria 22 (RB, VIES);
14.III.2007, fl., C. Farney et al. 4603 (RB); 5.V.2007, fl., M.B. Faria & A.G.
Oliveira 49 (RB, VIES); 16.I.2008, fl., A.G. Oliveira et al. 190 (RB, VIES);
5.IX.2011, fr., A. Giaretta & M.C. Souza 1018 (RB).
Comentário: fruto quando seco adquire aspecto rugoso com estrias longitudinais;
enquanto ainda verde, a porção do tegumento do fruto exposto à luz adquire
coloração atropurpúrea. As folhas são nítidas na face adaxial, geralmente ovadas,
e o limbo das folhas expostas ao sol são inflexas lateralmente, tomando a forma
de “V” (ângulo menor que 180º na face adaxial). Sua ocorrência foi registrada
para a formação florestal não inundável em Conceição da Barra e São Mateus.
23. Eugenia sp.3
Fig. 10b
Arbustos ou árvores 6-16 m. Casca escamosa, ritidoma se desprendendo em
placas regulares rígidas. Planta glabra. Lâminas foliares 10-16 × 4-8,5 cm,
oblongas, às vezes estreito-oblongas ou elípticas, discolores, cartáceas ou
coriáceas; ápice obtuso, às vezes arredondado, raro retuso; base obtusa ou
arredondada; nervura principal plana ou saliente na face adaxial; nervuras
secundárias 9-13 pares, visíveis na face adaxial, menos na abaxial; nervura
marginal 2-4 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, frequentemente
inconspícua, margem moderadamente revoluta; glândulas translúcidas pouco
visíveis na face adaxial, menos na abaxial, às vezes inconspícuas, pecíolos
9-16 mm compr. Fascículo em nós áfilos, ramifloro, eixo principal 1-3 mm
compr., 2-6 flores; brácteas 0,6-1 × 1-1,5 mm, ovadas; antopódios 7-9 × 0,5-1
mm; bractéolas 1,5-2 × 1,8-2,5 mm, ovadas, não conadas, caducas antes da
antese, esparso-pubérulo na nervura mediana, saliente na face externa; botão
6,5-8 × 6-7 mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 2 menores 4-5 × 5-6,5
mm, ovados, 2 maiores 5,5-6,5 × 5,5-6 mm, suborbiculares, nervura mediana
saliente na face interna; pétalas 5-6,5 × 5-6 mm, suborbiculadas; estames até
9 mm compr., disco estaminal pubérulo; hipanto verrucoso, estilete 10,5-12
mm compr., glabro; ovário 21-27 óvulos por lóculo. Frutos 20-27 × 16-20 mm,
elípticos, sementes com testa coriácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, fazenda
Jequitaia, transição do brejo arbóreo para o herbáceo, 25.XI.2011, fl., A.
Giaretta 1064 (RB); 13.XII.2008, fl. e fr., A.G. Oliveira & M.M. Monteiro
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417 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Aracruz, Retiro, restinga
arbórea, 6.VI.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3386 (VIES); Vila Velha, Reserva
Ecológica de Jacarenema, restinga arbórea permanentemente inundada,
11.VII.2000, fr., O.J. Pereira 6255 (RB, VIES); 25.VII.2008, fr., L.F.S. Magnago
s.n. (RB, VIES).
Comentário: a espécie se caracteriza pelas folhas oblongas, flores ocorrendo
somente em nós áfilos, nervura central saliente da face interna da sépala e hipanto
de aspecto verrucoso pela presença de muitas glândulas, bractéola caduca antes
da antese e encontrada somente em áreas alagáveis. Espécie encontrada sempre
associada aos solos mal drenados, em floresta permanentemente inundada ou em
áreas de transição entre a floresta inundável e o brejo herbáceo. Foi registrada
na restinga em Aracruz, Conceição da Barra, São Mateus e Vila Velha.
24. Eugenia sp.4
Fig. 10c
Arbustos ou árvores 2-7 m. Casca áspera, sem desprendimento do ritidoma.
Planta glabra. Lâminas foliares 5-9 × 2,5-5,5 cm, elípticas, raro oblongas,
discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice obtuso, frequentemente retuso; base
obtusa, às vezes arredondada; nervura principal plana ou saliente na face
adaxial; nervuras secundárias 6-9 pares, evidentes em ambas as faces; nervura
marginal 2-4 mm do bordo, às vezes inconspícua, intramarginal 0,5-1,5 mm
do bordo, frequentemente inconspícua, margem moderadamente revoluta;
glândulas translúcidas pouco visíveis na face adaxial, inconspícuas na abaxial;
pecíolos 5-8 mm compr. Fascículo axilar ou em nós áfilos, eixo principal 0,5-3
mm compr., 2-4 flores, frequentemente flores solitárias; brácteas 0,5-1 × 0,8-1
mm, orbiculars; antopódios 11-20 × 0,6-1 mm; bractéolas 1-1,5(2) × 1,6-2 mm,
ovadas, não conadas, persistentes; botão 6-7 × 6-7 mm, globoso; cálice com
lobos desiguais, 2 menores 3-4,5 × 6-6,5 mm, largo-ovados, 2 maiores 5-6 ×
5,5-6 mm, suborbiculares, glabrescentes ou glabros na face interna; pétalas 6-8
× 5,5-6,5 mm, oblongas; estames até 9 mm compr., disco estaminal pubérulo;
estilete 8,5-9,5 mm compr., pubérulo na base; ovário 24-36 óvulos por lóculo.
Frutos 17-23 × 14-17 mm, oblongos, amarelos quando maduros, sementes com
testa lenhosa.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, fazenda
Jequitaia, restinga arbórea, 27.IX.2009, fl., A.G. Oliveira et al. 629 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, Areal,
14.XI.1991, fl., O.J. Pereira et al. 2444 (RB, VIES); [Aracruz], Reserva
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Biológica de Comboios, área em recuperação, 11.IX.1994, fr., I. Weiler-Junior
72 (RB, VIES); Vila Velha, Interlagos, restinga arbórea, 13.X.1995, fr., O.
Zambom 142 (RB, VIES).
Comentário: a espécie pode ser reconhecida pelas folhas elípticas com
base e ápice obtusos, nervura principal saliente na face adaxial, fascículos
frequentemente reduzidos a flores solitárias, glabras, e sépalas e frutos de
maiores dimensões que as espécies mais semelhantes que ocorrem na área de
estudo, E. astringens, E. bahiensis e E. punicifolia, das quais difere pelo conjunto
de caracteres citado. Foi observada na formação florestal não inundável. Foi
registrada na restinga em Aracruz, Conceição da Barra, Linhares e Vila Velha.
Marlierea Cambess. Fl. Bras. Mer. 2: 373. 1833.
Arbustos ou árvores. Planta glabra ou com indumento geralmente de tricomas
simples, às vezes dibraquiados. Lâminas foliares discolores. Panícula ou tirsoide,
axilar, terminal ou subterminal; brácteas envolvendo ou não o botão; bractéolas
não conada, persistentes ou caducas; cálice completamente concrescido,
rasgando-se na antese em 3-6 lobos irregulares ou lobos do cálice 4-5, livres
no botão, iguais; corola 3-4-mera, frequentemente reduzida ou ausente; estigma
punctiforme, ovário 2-locular, (1)2 óvulos por lóculo. Bacáceo globoso, cálice
persistente, sementes 1-2, embrião mircioide.
Gênero com 65 espécies no Brasil, sendo 50 espécies ocorrentes na
Mata Atlântica (Sobral et al., 2014).
25. Marlierea excoriata Mart., Flora 20(2 Beibl.): 88. 1837.
Fig. 3c, 10d
Arbustos ou árvores 5-12 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em
lâminas membranáceas irregulares. Planta glabrescente ou com indumento
adpresso, pubérulo, castanho a castanho-claro na inflorescência e nas flores.
Lâminas foliares 8-13 × 3,5-5,5 cm, elípticas, às vezes oblongas, discolores,
cartáceas; ápice acuminado a longo-acuminado; base cuneada, às vezes aguda;
nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 10-18 pares,
evidentes na face abaxial, menos na adaxial, nervura marginal 2-4 mm do
bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, às vezes inconspícuas, margem
plana ou discretamente revoluta, ondulada; glândulas translúcidas visíveis na
face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 4-10 mm compr. Panícula com eixo
principal 1,5-8,5 cm compr., 3-8 ramificações alternas ou subopostas, a primeira
geralmente suboposta, nós bracteados frequentemente sem desenvolvimento
de flores; brácteas 0,8-1,2 × 0,5-0,7 mm, ovadas; antopódios 1,5-3,5 × 0,4-0,5
mm; bractéolas 0,4-0,6 × 0,5 mm, ovadas, não conadas, persistentes; botão
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2-2,5 × 2-2,3 mm, ovado de ápice acuminado; cálice deiscente por 3-4 lobos
irregulares, 0,8-2 × 1-1,5 mm, glabros; corola ausente ou 3-4 pétalas irregulares,
1-1,4 × 1-1,3 mm, glabros; estames até 4 mm compr., disco estaminal glabro;
estilete 4-5 mm compr., glabro. Frutos até 15 mm diâm., globosos, vermelhos
quando maduros, sementes com testa coriácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 157 da
Aracruz Celulose, [Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra], restinga
arbórea, 25.X.1993, fl., O.J. Pereira et al. 5158 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, Reserva Natural
Vale, vegetação de “nativo”, 17.I.1975, fl., A.L. Peixoto & O.L. Peixoto 419
(RB). PERNAMBUCO: Cabo de Santo Agostinho, Praia de Paiva, restinga
arbustiva, 29.VI.1998, fr., A. Sacramento & R. Oliveira 429 (RB).
Comentário: a espécie pode ser reconhecida pelo caule com ritidoma se
desprendendo em lâminas membranáceas, inflorescência em panícula com
botões de ápice acuminado resgando-se na antese em lobos irregulares e
frequentemente apresentando nós bracteados sem desenvolvimento de flores.
Pode ser confundida com Myrcia amazonica pelo ritidoma se desprendendo do
caule de maneira semelhante, entretanto, difere por 3-4 lobos irregulares (vs. 5
lobos desiguais) e pecíolo mais desenvolvido (vs. 2-5 mm compr.). Distribui-se
na região sudeste, sul e Bahia (Sobral et al., 2014). Na área de estudo ocorre
com baixa frequência na formação florestal não inundável. Na restinga foi
registrada em Aracruz, Conceição da Barra e Presidente Kennedy, mas ocorre
na floresta de Tabuleiro em Cariacica, Linhares e Pedro Canário e na floresta
de encosta de Águia Branca, Castelo, Domingos Martins, Guaçuí, Marilândia,
Santa Teresa, Santa Maria e Venda Nova do Imigrante.
26. Marlierea neuwiedeana (O.Berg) Nied., Nat. Pflanzenfam. 3(7): 77. 1893.
Fig. 3e, 11a
Arbustos ou árvores 1-6 m. Casca áspera, sem ritidoma se desprendendo.
Indumento pubescente castanho-claro na inflorescência, denso no hipanto e
esparso nos frutos. Terminação dos ramos crescendo em organização dicotômica.
Lâminas foliares 5,5-12,5 × 2,5-6 cm, elípticas, raro obovadas, discolores,
cartáceas ou coriáceas; ápice curto-acuminado, às vezes acuminado; base
obtusa ou aguda; nervura principal plana ou saliente na face adaxial; nervuras
secundárias 10-16 pares, evidentes na face abaxial, menos na adaxial; nervura
marginal 1-3 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, frequentemente
inconspícua, margem moderadamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis
na face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 5-10 mm compr. Tirsoide com eixo
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principal 1-12 cm compr., 2-10 ramificações alternas, ocasionalmente opostas,
terminadas por 3-4 flores sésseis aglomeradas; brácteas 3-6 × 2,5-3,5 mm, ovada,
geralmente envolvendo todo o botão; bractéolas 2-3 × 1,5-2 mm, ovadas, não
conadas, persistentes; botão 3-4 × 2,5-3 mm, obovado; cálice deiscente por 4-6
lobos irregulares, 1,5-3 × 1,2 mm, pubérulo na face externa, glabro na interna;
corola ausente; estames até 6,5 mm compr., disco estaminal glabro; estilete
6-7 mm compr., glabro. Frutos 4-10 mm diâm., globosos, purpúreos quando
maduros, sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 100 da
Aracruz Celulose, restinga arbórea, 25.XI.1992, fr., O.J. Pereira et al. 4184 (RB,
VIES); Parque Estadual de Itaúnas, Trilha das Borboletas, restinga arbustiva,
9.IX.2011, fl., A. Giaretta et al. 1051 (RB, VIES); 11.X.2009, fl., M.M. Monteiro
& A.G. Olivieira 184 (RB, VIES); 21.VIII.2009, fl., A.G. Oliveira et al. 559
(RB, VIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 6.VII.2009, fl., L.C.M.
Lopes 43 (RB, VIES); 11.II.2011, fr., A.G. Oliveira & T.L. Rocha 959 (RB,
VIES). São Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 18.XI.2006, fl., A.G.
Oliveira 6 (RB, VIES); 6.XI.2007, fl., M.B. Faria & F.C. Teotônio 91 (RB,
VIES); 22.XI.2008, fl., A.G. Oliveira et al. 397 (RB, VIES).
Comentário: o crescimento dicotômico dos ramos terminais e as brácteas
persistentes e bem desenvolvidas envolvendo geralmente todo o botão são
características que podem diferenciar esta espécie das demais. Distribui-se no
Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia (Sobral et al., 2014). Espécie frequente,
ocorrendo na formação arbustiva aberta inundável e não inundável e na borda
de formações florestais. Ocorre na restinga ao longo de todo litoral capixaba,
sendo registrada também na floresta de Tabuleiro em Linhares.
27. Marlierea obversa D.Legrand, Comum. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo
3(40): 28. 1962.
Fig. 11b
Arbustos ou árvores 3-10 m. Casca áspera. Indumento pubescente, adpresso,
brúneo a pardacento nos ramos novos e face abaxial das folhas novas,
inflorescência, antopódio, flores, mais esparso nos frutos. Lâminas foliares
12-27 × 4-6,5 cm compr., estreito-oblongas ou estreito-elípticas, discolores,
coriáceas; ápice agudo atenuado ou acuminado; base cuneada; nervura principal
saliente na face adaxial; nervuras secundárias 15-23 pares, evidentes em ambas
as faces; nervura marginal 3-5 mm do bordo, intramarginais 1-1,5 mm e 0,5
mm do bordo, margem discretamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis
em ambas as faces; pecíolos 7-12 mm compr. Panícula terminal, eixo principal
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4-16 cm compr., 2-6 ramificações alternas ou subopostas, flores sésseis; 4
brácteas, 5-6 × 4-5 mm, obovadas, ocasionalmente a porção apical da bráctea
mais externa é dotada de um prolongamento que envolve o ápice do botão, 3-4
× 2,5-3 mm, caducas antes da antese; botão 5-5,5 × 4-4,5 mm, obovado; cálice
com 5 lobos iguais, lives no botão, 2-3,5 ×3-4,5 mm, ovados, pubescentes em
ambas as faces; pétalas 4, 4-7 × 3-4 mm, obovados, pubescente em ambas as
faces; estames até 8 mm compr., disco estaminal glabro; estilete 8,5-10 mm
compr., glabro. Frutos 15-17 mm diâm., globosos, purpúreos quando maduros,
sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 126 da
Aracruz Celulose, restinga arbórea, 2.XII.1992, fr., O.J. Pereira et al. 4305
(RB, VIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 17.I.2012, fr., A.
Giaretta 1159 (RB).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, restinga
arbórea, 4.VI.2009, fl., A.L.S.S. Peres 339 (RB, VIES); Vila Velha, Reserva
Biológica de Jacarenema, restinga arbórea, 13.VI.1989, fl., L.D. Thomaz 490
(VIES); 28.VI.2000, fr., O.J. Pereira 6222 (VIES).
Comentário: a espécie pode ser confundida com Myrcia limae diferindo pelo
tamanho e número de ramificações da inflorescência (vs. 3 ramificações maiores
que o eixo principal, opostas), pecíolo mais longo (vs. 5-6 mm compr.) e
base cuneada (vs. obtusa ou cordada). Distribui-se no Espírito Santo, Minas
Gerais e Bahia (Sobral et al., 2014). Na área de estudo foi observada somente
na formação florestal não inundável. Foi registrada na restinga de Aracruz,
Conceição da Barra, Guarapari, Itapemirim e Vila Velha, ocorrendo também
na floresta de Tabuleiro em Linhares e floresta de encosta em Santa Leopoldina
e Venda Nova do Imigrante.
28. Marlierea polygama (O.Berg) D.Legrand, Comun. Bot. Mus. Hist. Nat.
Montevideo 3(40): 30. 1962.
Fig. 11c
Arbustos ou árvores 2-14 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em lâminas
papiráceas irregulares. Indumento pubérulo-ferrugíneo nos ramos jovens e
folhas novas, inflorescência, antopódio e flores; tricomas dibraquiados. Lâminas
foliares 7-13,5 × 3-4,5 cm, ovadas ou elípticas, discolores, face adaxial escura
em material herborizado, cartáceas; ápice acuminado a longo-acuminado;
base obtusa ou decorrente; nervura principal sulcada na face adaxial; nervura
secundária 40-44 pares, evidentes na face abaxial, menos na adaxial, às vezes
inconspícua; nervura marginal 1-1,5 mm do bordo, margem ondulada; glândulas
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translúcidas visíveis na face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 10-18 mm
compr. Panícula com eixo principal 3-11 cm compr., 3-6 pares de ramificações
opostas; brácteas 0,6 × 0,2 mm, lanceolada; antopódios 0,5 × 0,4 mm; bractéolas
0,3 × 0,3 mm, orbiculares, não conadas, caducas antes da antese; botão 2,5-3
× 1,3-1,5 mm, obovado; cálice com 4 lobos iguais, livres no botão, 0,6-0,8 ×
0,8-1 mm, ovados, pubérulos em ambas as faces; pétalas 4, 1,5-2 × 1,3-1,5
mm, pubérulas esparso na face externa, glabras na interna; estames até 3,5 mm
compr.; estilete 4-6 mm compr., incano; ovário 1 óvulo por lóculo. Frutos 7-8
mm diâm., globosos, purpúreos quando maduros, hipanto persistente formando
tubo de 1 mm compr., sementes com testa membranácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 135 da
Aracruz Celulose, restinga arbórea, 9.VI.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3427 (RB,
VIES); 14.X.1992, fl., O.J. Pereira et al. 3921 (RB, VIES); Itaúnas, fazenda
Jequitaia, restinga arbórea, 18.X.2008, fl., A.G. Oliveira et al. 357 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Aracruz, Reserva
Biológica de Comboios, 28.X.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4022 (RB, VIES).
Presidente Kennedy, Praia das Neves, 7.VIII.1990, fl., J.M.L. Gomes 1320
(RB, VIES).
Comentário: pode ser reconhecida pelas folhas de ápice longo acuminado,
nervuras secundárias 40-44 pares, patentes, paralelas e superfície da face
abaxial marcada por glândulas de 0,5 mm diâm. esparsas e 0,1 mm diâm.
adensadas. Geralmente as folhas adquirem tom escuro na face adaxial depois
de herborizada. Distribui-se em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo
(Sobral et al., 2014). Ocorre na formação arbustiva fechada inundável e florestal
inundável e não inundável. Foi registrada para a restinga de Aracruz, Conceição
da Barra, Linhares e São Mateus, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro
em Linhares e na floresta de encosta em Santa Teresa.
29. Marlierea regeliana O.Berg, Fl. Bras. 14(1): 537. 1859.
Fig. 11d
Arbustos ou árvores 4-12 m. Casca lisa. Planta glabra ou ocasionalmente
com indumento pubérulo adpresso castanho-claro na inflorescência, flores e
frutos. Terminação dos ramos em organização dicotômica. Lâminas foliares
6-10 × 3-4,5 cm, elípticas, discolores, cartáceas; ápice curto-acuminado,
ocasionalmente acuminado; base aguda ou cuneada, ocasionalmente obtusa;
nervura principal saliente na face adaxial; nervuras secundárias 10-16 pares,
visíveis na face abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 1,5-3 mm do
bordo, intramarginal 0,5-0,8 mm do bordo, frequentemente inconspícua,
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margem discretamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis na face adaxial,
menos na abaxial, adensadas; pecíolos 6-8 mm compr. Panícula terminal, eixo
principal 2-9 cm compr., 1-2 ramificações geralmente opostas ou racemiforme
pela redução das ramificações laterais, 3-12 flores; brácteas 2-2,5 × 1,2-1,5 mm,
ovadas; antopódios 1-1,5 × 0,6-1 mm; bractéolas 0,5-1 × 0,5-0,8, suborbiculares,
não conadas, caducas na antese; botão 4,5-5 × 3,5-4 mm, globoso, marcado
pelas glândulas; cálice deiscente por 3-4 lobos irregulares, 2,5-4 × 3,5-4 mm,
glabros; corola aderida à parede interna do hipanto, rasgando-se na antese em
3-4 lobos irregulares, 2-3 × 1,5-2 mm, glabros; estames até 5 mm compr., disco
estaminal glabro; estilete 6,5-7,5 mm compr., glabro. Frutos 10-15 mm diâm.,
globosos, sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 135 da
Aracruz Celulose, restinga florestal, 21.IX.1993, fl., O.J. Pereira et al. 4892
(RB, VIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 11.IV.2010, fr., A.G.
Oliveira et al. 781 (UFSJ, VIES).
Material adicional: ESPÍRITO SANTO: Aracruz, Barra do Sahy, 12.II.1992,
fl., O.J. Peirera et al. 2639 (RB, VIES).
Comentário: a espécie se caracteriza pelo botão completamente fusionado
marcado pelas glândulas, ápice agudo, rasgando-se na antese em lobos
irregulares, com inflorescência em panícula. Ocasionalmente a redução das
ramificações laterais a uma flor pode dar aspecto racemiforme à inflorescência.
Pode ser confundida com M. excoriata diferindo pelo crescimento dicotômico
dos ramos, nervura saliente na face adaxial da folha e bractéolas caducas. Foi
encontrada na formação florestal não inundável. Foi registrada na restinga em
Aracruz e Conceição da Barra, ocorrendo também na floresta de Tabuleiro em
Linhares e na floresta de encosta em Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.
30. Marlierea sylvatica (O.Berg) Kiaersk., Enum. Myrt. Bras.: 51. 1893.
Fig. 12a
Árvores 5-7 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em lâminas papiráceas
irregulares. Indumento tomentoso ferrugíneo nos ramos jovens, pecíolo,
face abaxial da lâmina, inflorescência, flores e frutos; dois tipos de tricomas:
simples com ca. 1 mm, glabrescentes, e tricomas menores com ápice farpado,
persistentes. Lâminas foliares 10-18 × 4-5,5 cm, lanceoladas ou oblongas,
discolores, cartáceas; ápice acuminado a longo-acuminado; base aguda;
nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 26-40 pares,
evidentes na face abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 1-2 mm do bordo,
intramarginal 0,2-0,5 mm do bordo, margem discreta a moderadamente revoluta;
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glândulas translúcidas visíveis na face adaxial, menos na abaxial, adensadas;
pecíolos 3-6 mm compr. Tirsoide com eixo principal 3-8,5 cm compr., 2-3 pares
de ramificações opostas terminadas por 3-5 flores, às vezes sésseis; brácteas
5,5-6 × 3,5-4 mm, ovadas; antopódios 0,5-1 × 1 mm; bractéolas 4,5-5 × 2,5-3
mm, elípticas ou ovadas, não conadas, caducas antes da antese; botão 4,5-5 ×
3-4 mm, obovado; cálice com 4 lobos iguais, livres no botão, 1,7-2 × 2-2,5 mm,
ovados, pubescente na face externa, esparso pubérulo na interna; pétalas 4, 2-3
× 2-2,5 mm, obovadas, glabras ou esparso pubérulo em ambas as faces; estames
até 7 mm compr., disco estaminal pubérulo; estilete 7-7,5 mm compr., glabro.
Frutos 15-20 mm diâm., globosos, amarelados quando maduros, sementes com
testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 157 da
Aracruz Celulose, [Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra], restinga
arbórea, 26.III.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3158 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, Reserva
Natural Vale, estrada Peroba-candeia, talhão 306, mata alta, 13.II.1978, fl., J.
Spada 47/78 (RB); córrego Pau Atravessado, várzea, 10.II.1999, fl., E.M.N.
Lughadha 187 (RB).
Comentário: pode ser confundida com M. polygama pelo indumento ferrugíneo
tomentoso encobrindo a inflorescência e face abaxial da folha, diferindo por
possuir tricomas de ca. 0,5 mm compr. com ápice farpado (vs. dibraquiado),
farinoso, áspero ao tato. Distribui-se na região sul, sudeste e Bahia (Sobral et
al., 2014). Pouco frequente na restinga, sendo encontrada na formação florestal
inundável e não-inundável em Conceição da Barra. Foi registrada também na
floresta de Tabuleiro em Linhares e na floresta de encosta em Itaguaçu, Santa
Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa.
Myrcia DC., Dict. Class. Hist. Nat. 11: 401. 1827.
Arbusto ou árvore. Indumento de tricomas simples ou dibraquiados. Panícula
ou tirsoide axilar, terminal ou subterminal, raro ramiflora; flores 5-meras;
bractéola não conada, caduca antes da antese; cálice com lobos iguais ou
desiguais, livres no botão; antera com tecas posicionadas em alturas iguais ou
ligeiramente diferentes, anteras de abertura longitudinal, raro apical; estigma
punctiforme; ovário geralmente 2-locular, raro 3-4 locular, óvulos 2 por lóculo.
Bacáceo globoso ou elíptico, cálice persistente, às vezes hipanto formando tubo,
geralmente 1-2 sementes, raro 3-4, embrião mircioide.
Gênero com cerca de 253 espécies no Brasil, sendo 162 ocorrentes na
Mata Atlântica (Sobral et al., 2014).
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31. Myrcia amazonica DC., Prodr. 3: 250. 1828.
Fig. 12b
Arbustos ou árvores 1,5-12 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas
membranáceas irregulares. Indumento pubérulo, castanho-avermelhado, nos
ramos jovens e inflorescência; tricomas dibraquiados. Lâminas foliares 3,5-9
× 2-5 cm, elípticas, às vezes ovadas, discolores, cartáceas a coriáceas; ápice
curto-acuminado, às vezes acuminado; base obtusa, cuneada ou aguda; nervura
principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 10-14 pares, visíveis
na face abaxial, menos na adaxial, às vezes inconspícuas; nervura marginal
1,5-3 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, às vezes inconspícua,
margem plana ou discretamente revoluta; glândulas translúcidas discretas,
frequentemente inconspícuas em ambas as faces; pecíolos 2-5 mm compr.
Panícula com eixo principal 2,5-9 cm compr., 3-6 ramificações alternas ou
subopostas, às vezes opostas; brácteas 0,6-1 × 0,5 mm, ovadas; antopódios
0,5-1 × 0,4 mm; bractéolas 0,5-0,7 × 0,3-0,4 mm, ovadas; botão 1,6-2 × 1-1,5
mm, obovado ou oblongo; cálice com lobos desiguais, 2 menores 0,3-0,5 ×
0,5-0,6 mm, ovados, 3 maiores 0,7-1 ×0,7-1,4 mm, suborbiculares, glabros
na face externa, esparso pubérulo na interna; pétalas 0,8-1 × 0,8-1,2 mm,
obovadas, glabras ou glabrescentes na face externa; estames até 3 mm compr.,
tecas posicionadas em alturas iguais, disco estaminal glabro; hipanto glabro,
estilete 3-3,5 mm compr., glabro. Frutos 6-7 mm diâm., globosos, purpúreos
quando maduros, hipanto formando tubo 0,5 mm compr., sementes com testa
coriácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 7.IX.2011, fr., A. Giaretta et al. 1040
(RB).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, restinga
arbórea, 14.XI.1991, fr., O.J. Pereira 2441 (RB, VIES). RIO DE JANEIRO:
Macaé, fazenda Jurubatiba, restinga arbustiva aberta, 9.V.1987, fl., H.C. Lima
et al. 2898 (RB). 1-2.VII.2005, fl., A. Oliveira 1132 (RB).
Comentário: foi observada frequentemente a presença de um apêndice
semelhante a uma bractéola deslocado ao longo do hipanto, que pode estar
próximo aos lobos das sépalas, na porção mediana e próximo da base do botão.
A distribuição da espécie é ainda incerta pela existência de possíveis sinônimos.
A espécie é pouco frequente, sendo observada somente na formação florestal
não inundável. Na restinga foi registrada em Conceição da Barra, Linhares e
Presidente Kennedy, ocorrendo também na floresta de Tabuleiro em Linhares
e floresta de encosta em Santa Teresa.
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32. Myrcia bergiana O.Berg, Fl. Bras. 14(1): 194. 1857.
Fig. 12c
Arbustos ou árvores 3-10 m. Casca profundamente fissurada, descamando
em pequenas placas lenhosas, casca interna vermelha. Indumento tomentosoferrugíneo nos ramos jovens, pecíolo, face abaxial da folha, inflorescência,
antopódio, flores e frutos. Lâminas foliares 6-18 × 2,5-7 cm, elípticas, às vezes
ovadas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice acuminado a agudo-atenuado,
raro retuso; base aguda a obtusa; nervura principal sulcada ou plana na face
adaxial; nervuras secundárias 11-20 pares mais evidentes na face adaxial,
menos na abaxial; intersecundárias reticuladas; nervura marginal 2-4 mm do
bordo; margem levemente revoluta; glândulas translúcidas visíveis em ambas
as faces; pecíolos 8-12 mm compr. Panícula com eixo principal 2-9 cm compr.,
4-10 pares de ramificações opostas; brácteas 0,8 x 0,8 mm, suborbiculares;
antopódios 1-3 × 0,6-0,8 mm; bractéolas 1,2-1,5 × 0,6-0,7 mm, ovadas;
botão 4 × 3,5 mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 3 menores 1,5 × 2
mm, 2 maiores 2 × 3 mm, ovados, pubescente em ambas as faces; pétalas 3-4
× 2-3 mm, suborbiculares, pubescentes na face externa, glabras na interna;
estames até 6 mm compr., tecas posicionadas em alturas iguais, disco estaminal
pubescente; estilete 5 mm compr., região basal pubescente; ovário 2(3)-locular.
Frutos 6-7 mm diâm., globosos, amarelos quando maduros, sementes com
testa coriácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: São Mateus, bairro Liberdade,
restinga arbórea, 24.III.2007, fl., A.G. Oliveira et al. 89 (VIES); 11.XI.2007,
fl., A.G. Oliveira et al. 199 (VIES); 2.III.2008, fl., A.G. Oliveira et al. 230
(VIES); 3.III.2008, fr., L.F.T. Menezes et al. 1829 (VIES); 6.III.2008, fl., O.J.
Pereira et al. 7609 (VIES); Fazenda Cedro, restinga arbórea, 29.III.2007, fr.,
L.F.T. Menezes et al. 1669 (VIES); 12.I.2008, fl., L.F.T. Menezes 1796 (VIES).
Conceição da Barra, Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 17.I.2012, fl.,
A. Giaretta 1156 (RB); Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra,
restinga arbustiva, 30.XI.2011, fl., A. Giaretta 1097 (RB, VIES).
Comentário: facilmente identificada em campo pela casca profundamente
fissurada, casca interna vermelha, folha nítida na face adaxial, reticulada e
com indumento ferrugíneo-tomentoso na face abaxial da folha, inflorescência,
flores e frutos. Distribui-se na reigão nordeste e Espírito Santo (Sobral et al.,
2014). Na área de estudo ocorre nas formações arbustiva aberta e florestal
não inundáveis. Foi registrada na restinga de Conceição da Barra, Guarapri,
Linhares, São Mateus e Vila Velha, ocorrendo também na floresta de Tabuleiro
em Linhares e floresta de encosta em Santa Teresa e São Roque do Canaã.
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33. Myrcia cerqueiria (Nied.) E.Lucas & Sobral, Phytotaxa 8: 54. 2010.
Fig. 4j, 12d
Arbusto 1-3 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em lâminas papiráceas.
Indumento pubescente ou pubérulo, adpresso, castanho-claro ou acinzentado nos
ramos jovens, pecíolo, face abaxial da folha, inflorescência, indumento denso
no hipanto e esparso nos frutos. Lâminas foliares 9,5-18 × 3-5 cm, elípticas ou
estreito-elípticas, discolores, cartáceas; ápice acuminado a longo-acuminado;
base decurrente; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias
26-38 pares, evidentes na face adaxial, menos na abaxial; nervura marginal
1-1,5 mm do bordo, intramarginal 0,3-0,5 mm do bordo, às vezes inconspícua,
margem plana ou discretamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis na face
adaxial, menos na abaxial; pecíolos 3-6 mm compr. Tirsoide com 1,5-4,5 cm
compr., ramificação oposta emergindo próximo ao ápice da inflorescência, às
vezes flores sésseis; brácteas 3-4 × 1-1,5 mm, estreito-ovadas; antopódios 1-2
× 1,5-2 mm; bractéolas 1,5-3 × 0,5-0,7 mm, lanceoladas, não conadas, caducas
antes da antese; botão 4-4,5 × 2,5-3 mm, obovado; cálice com lobos iguais,
1,5-2 × 1,5-2 mm, elípticos de ápice mucronado, pubescentes na face externa,
pubérulos na interna; pétalas 4-5 × 3-4 mm, suborbiculares, pubescentes na
face externa, glabras na interna; estames até 7 mm compr., tecas posicionadas
em alturas ligeiramente diferentes, antera com abertura apical, disco estaminal
pubérulo; estilete 6,5-7,5 mm compr., pubérulo na região basal. Frutos 13-15
mm diâm., globosos, amarelos quando maduros, hipanto formando tubo 1 mm
compr, sementes com testa papirácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Parque
Estadual de Itaúnas, restinga arbustiva, 4.VII.2007, fr., L.F.T. Menezes et al.
1744 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, Reserva Natural
Vale, Tabuleiro, 31.I.1972, fl., D. Sucre 8344 (RB); 9.II.1999, fl., E.M.N.
Lughadha et al. 182 (RB).
Comentários: a espécie se caracteriza pela presença de anteras aparentemente
rimosas, entretanto, a abertura se limita à região apical. Ainda não existe um
consenso sobre a origem deste tipo de abertura em Myrtaceae, sendo tratada por
alguns autores como deiscência poricida (Berg, 1857, Barroso et al., 1991) e
por outros como deiscência lateral de abertura apical (Legrand, 1958). A espécie
possui uma ramificação oposta, curta, próximo ao ápice da inflorescência,
dando a impressão de flores aglomeradas na região apical do eixo principal.
Distribui-se nos estados da Bahia e Espírito Santo (Sobral et al., 2014). Foi
registrada na formação arbustiva fechada em Conceição da Barra, mas ocorre
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também na floresta de Tabuleiro em Linhares e Serra e na floresta de encosta
em Águia Branca, Marilândia, Santa Leopoldinha e Santa Teresa.
34. Myrcia ilheosensis Kiaersk., Enum. Myrt. Bras.: 109. 1893.
Fig. 4l, 13a
Arbusto ou arvoreta 4-5 m. Casca áspera. Indumento pubescente castanhoclaro ou castanho-escuro nos ramos jovens, face abaxial da folha, pecíolo,
inflorescência, antopódio, flores e frutos. Lâminas foliares 4-7,5 × 2-4,5 cm,
elípticas ou obovadas, discretamente discolores, coriáceas; ápice obtuso,
raro retuso; base aguda ou decurrente; nervura principal sulcada na face
adaxial; nervura secundária 10-14 pares, evidentes na face abaxial, menos
na adaxial; nervura marginal 1-2 mm do bordo, intramarginal 0,5 mm do
bordo, frequentemente inconspícua, margem moderada a fortemente revoluta;
glândulas translúcidas visíveis em ambas as faces; pecíolos 3-7 mm compr.
Panícula terminal, eixo principal 4-9,5 cm compr., 2-4 pares de ramificações
opostas; brácteas 4,5-5 × 2-2,5 mm, elípticas; antopódios 0,5-3 × 0,4-0,5 mm;
bractéolas 3-3,5 × 1,5-1,8 mm, elípticas; botão 3,5-4 × 3-3,5 mm, obovado;
cálice com lobos iguais, 1-1,5 × 1,2-1,5 mm, ovados, pubescente em ambas
as faces; pétalas 3-3,5 × 2,5-3 mm, obovadas, pubescentes na face externa,
glabras na interna; estames até 5 mm compr., tecas ligeiramente posicionadas
em alturas diferentes, disco estaminal pubérulo; estilete 7,5-8 mm compr.,
pubescente na base; ovário 3-4-locular. Frutos 5-7 × 6-6,5 mm, globosos
ligeiramente achatados nos pólos, purpúreos quando maduros, sementes 3-4
com testa membranácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Parque
Estadual de Itaúnas, Trilha das Borboletas, restinga arbustiva, 9.I.2008, fl., A.G
Oliveira et al. 157 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Aracruz, Reserva
Biológica de Comboios, restinga arbórea, 7.I.1992, fl., O.J. Pereira et al. 2490
(RB, VIES); Presidente Kennedy, Três Corações, 10.IV.1993, fr., J.M.L. Gomes
1850 (RB, VIES).
Comentários: a espécie se caracteriza pelas folhas coriáceas, obovadas e com
indumento pubescente na face abaxial. Pode ser confundida com M. thyrsoidea,
diferindo pela face abaxial pubescente (vs. glabrescente) e sépalas de tamanhos
iguais (vs. 2 maiores e 3 menores). Distribui-se nas regiões sul, sudeste e Bahia
(Sobral et al., 2014). A espécie é frequente em formações arbustivas abertas
inundáveis, mas foi encontrada também na florestal inundável e não inundável
em menor frequência. Foi registrada na restinga de Aracruz, Conceição da
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Barra, Presidente Kennedy e São Mateus, distribuindo-se também na floresta
de Tabuleiro em Linhares.
35. Myrcia limae G.M. Barroso & Peixoto, Acta Bot. Brasil. 4(2): 11. 1990.
Fig. 13b
Arbustos 2-4 m. Casca lisa, avermelhada, ritidoma se desprendendo em lâminas
papiráceas irregulares. Indumento pubescente ou pubérulo castanho-claro ou
rubro nos ramos jovens, inflorescência e indumento denso no hipanto. Lâminas
foliares 15-25 × 3-6 cm, estreito-oblongas, discolores, cartáceas; ápice agudo
ou curto-acuminado; base obtusa ou cordada; nervura principal saliente na face
adaxial; nervura secundária 22-25 pares, visíveis na face abaxial, menos na
adaxial; nervura marginal 1,5-4 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo,
margem moderadamente revoluta; glândulas translúcidas pouco visíveis em
ambas as faces; pecíolos 5-6 mm compr. Tirsoide terminal, eixo principal 7-10
cm compr., 3 ramificações opostas frequentemente maiores que o eixo principal,
agrupamento alternados de 3-5 flores sésseis ao longo da raque; brácteas 1-2
× 0,5-0,8 mm, ovadas; bractéolas 0,5-1 × 0,5 mm, ovadas, adnadas à raque;
botão 2,5-4 × 2-3,5 mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 3 menores 0,51,5 × 1-2 mm, oblatos, 2 maiores 1,5-2,5 × 2-3, suborbiculares, farinoso em
ambas as faces; pétalas 1,5-3 × 2-3 mm, oblongas ou suborbiculadas, esparsofarinosas na face externa, glabras na interna; estames até 7 mm compr., tecas
posicionadas em alturas iguais, disco estaminal glabro; estilete 7 mm compr.,
glabro. Frutos não vistos.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, fazenda Boa
Vista, restinga arbórea, 29.X.1983, fl., G. Martinelli & T. Soderstrom 9716
(RB, US).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, Pontal do
Ipiranga, restinga arbórea, borda da mata, 20.VIII.2011, fl., Jesus, M.C.F. 310
(RB, VIES).
Comentários: espécie facilmente reconhecível pelas folhas oblongolanceoladas de base cordada e pela inflorescência características, com ramos
laterais longos, muitas vezes ultrapassando o eixo principal, e adensamento de
3-5 flores que mesmo após a senescência das flores, as brácteas e bractéolas
permanecem adnatas à raque. Espécie endêmica do Espírito Santo (Sobral et
al., 2014) e ainda pouco conhecida até o momento por não haver descrição
dos frutos (Barroso & Peixoto 1990). Rara na vegetação de restinga, sendo
conhecida apenas para a formação florestal não inundável em Conceição da
Barra e Linhares, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro em Linhares e
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floresta de encosta em Nova Venécia e Santa Teresa.
36. Myrcia lineata (O.Berg) Nied., Nat. Pflanzenfam. 3(7): 76. 1893.
Fig. 13c
Arbustos ou árvores 4-10 m. Casca lisa, ritidoma de desprendendo em lâminas
papiráceas. Indumento pubérulo-adpresso na inflorescência e antopódio, depois
glabrescente. Terminação dos ramos crescendo em organização dicotômica.
Lâminas foliares 10-14 × 5-7 cm, elípticas ou oblongas, discolores, cartáceas;
ápice acuminado, às vezes agudo atenuado; base obtusa, às vezes cuneada;
nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 20-26 pares,
evidentes na face abaxial, menos da adaxial; nervura marginal 2-3 mm do bordo,
intramarginais 0,5-1 mm e 0,1-0,2 mm do bordo, a última frequentemente
inconspícua, margem plana a discretamente revoluta; glândulas translúcidas
visíveis na face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 7-12 mm compr. Tirsoide
terminal, 2-10 eixos principais, 3,5-6 cm compr., 2-3 ramificações opostas,
terminadas por 2-3 flores; brácteas 2 × 0,6 mm, lanceolada; antopódios 0,51 × 0,6 mm; bractéolas 1,2-1,5 × 0,5-0,7 mm, ovadas; botão 3-3,5 × 2 mm,
obovado; cálice com lobos desiguais, 3 menores 1-1,3 × 1,2-1,5 mm, ovados de
ápice agudo, 2 maiores 1,2-1,5 × 1,5-2 mm, suborbiculares, pubérulos na face
interna, glabros na externa; pétalas 5(6), 1,3-2 × 1,3-1,8 mm, suborbiculares,
crassas, às vezes uma de tamanho reduzido, glabrescentes na face interna;
estames até 3 mm compr., tecas posicionadas em alturas iguais, disco estaminal
glabro; estilete 4 mm compr., glabro. Frutos 7-12 × 10-18 mm, globosos de
pólos achatados, amarelos quando maduros, hipanto formando tubo 1 mm
compr., sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 157 da
Aracruz Celulose, [Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra], restinga
arbórea, 9.IX.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3830 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, estrada Gávea,
mata de Tabuleiro, 7.IV.1978, fl., J. Spada 75/78 (CVRD). RIO DE JANEIRO:
Nova Friburgo, Macaé de Cima, nascente do rio das flores, floresta costeira,
25.V.1987, fr., G. Martinelli et al. 12074 (RB);
Comentários: pode ser reconhecida pela folha de ápice acuminado com 20-26
pares de nervuras secundárias paralelas e pelos tricomas simples. Difere das
outras espécies por apresentar inflorescência terminal com 4-8 eixos principais
emergindo do mesmo ponto. Distribui-se no Rio de Janeiro e Espírito Santo
(Sobral et al., 2014). Sua ocorrência na restinga foi registrada para a formação
florestal não inundável em Conceição da Barra, mas ocorre também na floresta
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de Tabuleiro em Linhares e floresta de encosta em Santa Teresa.
37. Myrcia littoralis DC., Prodr. 3: 249. 1828.
Fig. 2g; 4m; 13d
Arbustos ou árvores 3-12 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em placas
rígidas irregulares. Indumento adpresso, pubérulo, esbranquiçado nos ramos
jovens, folhas novas, inflorescência, antopódio, mais denso no hipanto e esparso
nos frutos. Lâminas foliares 2-6 × 1,5-3,7 cm, obovadas, discolores, coriáceas;
ápice obtuso, às vezes emarginado; base cuneada ou aguda; nervura principal
sulcada na face adaxial, atenuando, tornando-se inconspícua em direção ao
ápice; nervuras secundárias 6-12 pares, pouco evidentes a inconspícuas em
ambas as faces; nervura marginal 1-2 mm do bordo, margem moderadamente
revoluta; glândulas translúcidas inconspícuas em ambas as faces; pecíolos
2-5 mm compr. Tirsoide axilar, raro em nós áfilos, eixo principal 4-8,5 cm
compr., 3-6 ramificações alternas e opostas; brácteas 2 × 1,5 mm, ovadas;
antopódios 0,5-1 × 0,5 mm; bractéolas 1 × 0,5 mm, ovadas; botão 2,5-3 × 2,5
mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 2 menores 0,5-1 × 1-1,5 mm, 3
maiores 1 × 2-2,5 mm, ovados, pubérulos em ambas as faces; pétalas 1,5 × 2
mm, suborbiculadas, pubérulas na face externa, glabras na interna; estames até
6 mm compr., tecas posicionadas na mesma altura, disco estaminal pubérulo;
estilete 6-7 mm compr., glabro. Frutos 6-7 mm diâm., globosos, purpúreos
quando maduros, hipanto formando tubo 0,5 mm compr., sementes com testa
cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 157 da
Aracruz Celulose, [Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra], restinga
arbórea, 26.III.1992, fr., Pereira et al. 3215 (RB, VIES); Área 213 da Aracruz
Celulose, [Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra], restinga arbórea,
4.XI.1992, fl., Pereira et al. 4086 (RB, VIES); Área 214 da Aracruz Celulose,
restinga arbórea, 5.XI.1992, fl., Pereira et al. 4136 (RB, VIES); 17.XII.1992,
fl., Pereira et al. 4491 (RB, VIES); Área de Proteção Ambiental de Conceição
da Barra, restinga arbustiva, 30.XI.2011, fl., A. Giaretta 1096 (RB); Itaúnas,
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 17.I.2012, fl., A. Giaretta et al. 1154 (RB).
São Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 10.III.2007, fr., F.C. Teotônio
35 (RB, VIES); 28.II.2012, fr., A. Giaretta 1245 (RB).
Comentário: a espécie pode ser reconhecida pelas folhas obovadas de pequenas
dimensões, coriáceas e flores com hipanto denso-pubérulo. Distribui-se nos
estados de Pernambuco, Bahia e Espírito Santo (Sobral et al., 2014). Na área
de estudo ocorre na formação arbustiva aberta e fechada não inundáveis, mas
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pode ocorrer na formação florestal não inundável. Foi registrada somente para
a restinga de Conceição da Barra e São Mateus.
38. Myrcia multiflora (Lam.) DC., Prodr. 3: 244. 1828.
Fig. 3a; 4n; 14a
Arbustos ou árvores 1-6 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas
coriáceas retorcidas. Indumento pubescente, castanho-claro ou esbranquiçado
nos ramos jovens e inflorescências novas e indumento pubérulo quando
maduros. Lâminas foliares 3-6 × 1,5-3 cm, ovada ou elíptica, discretamente
discolor, membranácea ou cartácea; ápice acuminado, curto-acuminado ou
agudo atenuado; base obtusa ou cuneada; nervura principal saliente, plana
ou discretamente sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 10-16 pares,
visíveis na face abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 0,5 mm do bordo,
intramarginal 0,1-0,3 mm do bordo, frequentemente inconspícua, margem
plana ou discretamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis em ambas
as faces; pecíolos 2-5 mm compr. Panícula axilar ou às vezes em nós áfilos,
eixo principal 1,5-9 cm compr., 2-8 ramificações alternas, ocasionalmente a
primeira oposta; brácteas da base da inflorescência 3-5 × 1 mm, lanceoladas;
antopódios 0,5-2,5 × 0,3-0,4 mm; bractéolas 0,8-1 × 0,3 mm, lanceoladas;
botão 2-2,5 × 1,5-2 mm, obovado; cálice com lobos iguais, 0,4-0,6 × 1-1,5 mm,
ovados ou suborbiculares, glabros; pétalas 1,5-2 × 1,6-2 mm, suborbiculadas,
glabras; estames até 4 mm compr., tecas posicionadas na mesma altura, disco
estaminal glabro; estilete 3,5-4 mm compr., glabro. Frutos 5-6 mm diâm.,
globosos discretamente achatados nos pólos, atropurpúreos quando maduros,
sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 214
da Aracruz Celulose, restinga arbórea, 5.XI.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4137
(RB, VIES); Área 213 da Aracruz Celulose, [Área de Proteção Ambiental de
Conceição da Barra], restinga arbórea, 4.XI.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4113
(RB, VIES); Área de Preservação Ambiental de Conceição da Barra, restinga
arbustiva, 24.I.2012, fr., A. Giaretta 1191 (RB).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Aracruz, Área 103 da
Aracruz Celulose, restinga brejosa, 27.X.1992, fl., O.J. Pereira et al. 3973
(RB, VIES). Guaparari, Setiba, restinga arbórea, 18.VII.1991, fl., L.V. Rosa
131 (RB, VIES).
Comentários: a espécie pode ser confundida com M. racemosa, diferindo pelo
ápice da folha curto-acuminado (vs. longo-acuminado), nervura marginal
mais próxima do bordo (vs. 1-1,5 mm do bordo), lobos do cálice ovados e
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glabros (vs. triangulares e pubérulos) e hipanto glabro (vs. denso-pubérulo).
O indumento é constituído por tricomas eretos dando aspecto pubescente aos
ramos e inflorescências jovens, e menores pubérulos que persistem tornando-se
evidentes nos ramos e inflorescências maduros. Espécie de ampla distribuição
no Brasil (Sobral et al., 2014). Na área de estudo foi observada na formação
arbustiva aberta inundável e florestal não inundável. Na restinga foi registrada
em Aracruz, Conceição da Barra, Guarapari, São Mateus e Vitória, ocorrendo
também na floresta de Tabuleiro em Linhares e floresta de encosta em Alegre,
Santa Maria de Jetibá, e Santa Teresa.
39. Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk., Enum. Myrt. Bras.: 72. 1893.
Fig. 3b; 14b
Arbustos ou árvores 2-8 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas
papiráceas irregulares. Indumento pubérulo, esbranquiçado nos ramos jovens,
folhas novas e inflorescência, mais denso no hipanto e geralmente esparso nos
frutos. Lâminas foliares 3,5-11 × 1,5-5 cm, elípticas, concolores, cartáceas;
ápice longo-acuminado, às vezes agudo atenuado; base cuneada, aguda ou
obtusa; nervura principal plana ou saliente na face adaxial; nervuras secundárias
15-22 pares, evidentes na face adaxial, menos na abaxial; nervura marginal
1-1,5 mm do bordo, intramarginal 0,2-0,5 mm do bordo, margem discretamente
revoluta; glândulas translúcidas visíveis em ambas as faces; pecíolos 2,5-7
mm compr. Panículas terminais ou axilares, eixo principal 1-8 cm compr., 2-6
ramificações opostas ou alternas; brácteas 1,5-2 × 0,5-1 mm, lanceoladas ou
ovadas; antopódios até 0,5 × 0,5 mm compr.; bractéolas 1-1,5 × 0,2-0,5 mm,
lanceoladas; botão 2-2,5 × 1,5-2 mm, obovado; cálice com lobos iguais, 0,8-1
× 1-1,2 mm, triangulares, pubérulo em ambas as faces, às vezes glabrescentes;
pétalas 1,5-2 × 1-1,5 mm, suborbiculadas ou obovadas, glabras; estames até
3 mm compr., tecas posicionadas na mesma altura, disco estaminal glabro;
estilete 3-4 mm compr., glabro. Frutos 5-6 mm diâm., globosos, amarelos
quando maduros, hipanto formando tubo 1 mm compr., sementes com testa
cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 100 da
Aracruz Celulose, restinga arbórea, 26.VIII.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3794
(RB, VIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga, 29.III.2000, fr., O.J. Pereira
& A. Assis 6066 (RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Guarapari, Setiba,
restinga, 12.V.1990, fr., P.C. Vinha s.n. (RB, VIES). Aracruz, Reserva Biológica
de Comboios, restinga arbórea, 7.I.1992, fr., O.J. Pereira et al. 2511 (RB,
VIES); Barra do Riacho, restinga, 15.V.1990, fr., P.C. Vinha s.n. (RB, VIES).
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Linhares, Degredo, restinga arbórea, 15.III.2007, fl., C. Farney et al. 4625
(RB); 16.XII.1996, fl., O.J. Pereira et al. 5764 (RB, VIES).
Comentários: a espécie pode ser reconhecida pelos tricomas esbranquiçados
nos ramos, flores e frutos, folha de pequenas dimensões, ápice longo acuminado
e sépalas triangulares. Pode ser confundida com M. multiflora da qual difere
pelo ápice da folha longo-acuminado e lobos do cálice triangulares e pubérulos.
Distribui-se na região sul, sudeste e Bahia (Sobral et al., 2014). Encontrada com
baixa frequência, geralmente com porte arbustivo, no interior da floresta. Na
área de estudo a espécie foi observada na formação florestal inundável e não
inundável. Foi registrada na restinga de Aracruz, Conceição da Barra, Guarapari
e Linhares, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro em Fundão, Linhares
e Serra e na floresta de encosta em Castelo, Domingos Martins, Piúma, Santa
Leopoldina e Santa Teresa.
40. Myrcia splendens (Sw.) DC., Prodr. 3: 244. 1828.
Fig. 14c
Arbustos ou árvores 3-10 m. Casca áspera, estriada, ritidoma se desprendendo
em placas, casca interna vermelha. Indumento pubérulo a pubescente,
esbranquiçado, nos ramos jovens, pecíolo, inflorescência, antopódio e mais denso
no hipanto, glabrescente no fruto e na face abaxial da folha. Lâminas foliares
5-11 × 2-4 cm, elípticas, às vezes oblongas, levemente discolores, cartáceas,
nítidas na face adaxial; ápice acuminado a longo-acuminado; base aguda ou
obtusa; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 18-26
pares evidentes em ambas as faces; intersecundárias reticuladas, tênues; nervura
marginal 1-2 mm do bordo, intramarginal 0,2-0,4 mm do bordo, frequentemente
inconspícua, margem levemente revoluta; glândulas translúcidas pouco visíveis
em ambas as faces; pecíolos 3-6 mm compr. Panícula com eixo principal 3-9
cm compr., 2-6 pares de ramificações opostas; brácteas 1,5 × 0,5, lanceoladas;
antopódios 0,4-1 × 0,4 mm; bractéolas 0,8-2 × 0,3-0,5 mm, lanceoladas; botão
2-3 × 1,8-2 mm, globoso; cálice com lobos desiguais, 3 menores 0,5 × 1 mm,
ovados, 2 maiores 1 × 1 mm, suborbiculares, pubescentes ou pubérulos na face
externa, glabros na interna; pétalas 2 × 1,8-2 mm, suborbiculadas, pubérulas na
face externa, glabras na interna; estames até 4 mm compr., tecas posicionadas
na mesma altura, disco estaminal pubérulo; estilete 5-6 mm compr., região
basal pubérula. Frutos 5-6 × 4-5,5 mm, elípticos, purpúreos quando maduros,
sementes com testa coriácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, foz do rio
Itaúnas, restinga arbórea, 25.XI.2011, fl., A. Giaretta 1062 (RB, VIES); Itaúnas,
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fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 16.XI.2008, fl., M.M. Monteiro et al. 92
(RB, VIES); 21.XI.2009, fl., I.R. Oliveira et al. 19 (RB, VIES); 7.XII.2009,
fl., L.C.M. Lopes 86 (RB, VIES); 13.I.2010, fr. M. Ribeiro 52 (RB, VIES);
11.II.2011, fr., A.G. Oliveira et al. 953 (RB, VIES); 24.II.2011, fl., A.G. Oliveira
et al. 381 (RB, VIES). São Mateus, bairro Guriri, restinga arbustiva, 12.III.2009,
fr., L.F.T. Menezes et al. 1592 (RB, VIES).
Comentários: a espécie se caracteriza pela parte interna da casca vermelha,
fruto elipsoide, disco estaminal e região basal do estilete pubérula, 18-26
pares de nervuras secundárias e face adaxial da lâmina nítida. Espécie de
ampla distribuição no Brasil (Sobral et al., 2014). Comum na restinga e em
áreas antropizadas ocorrendo nas formações arbustivas aberta e fechada não
inundáveis e florestais inundável e não-inundável. Distribui-se amplamente
no Espírito Santo na restinga, florestas de Tabuleiro e encosta.
41. Myrcia thyrsoidea O.Berg, Fl. Bras. 14(1): 192. 1857.
Fig. 3f; 14d
Arbustos ou árvores 2-6 m. Casca fissurada, ritidoma desprendendo-se em
placas rígidas. Indumento pubescente, castanho-claro ou esbranquiçado nos
ramos jovens, pecíolo e face abaxial da lâmina foliar quando nova, depois
glabra, indumento esparso ou glabro na inflorescência, antopódio, hipanto
e frutos. Lâminas foliares 5,5-11 × 3,5-5,5 cm, elípticas ou obovadas,
fortemente discolores, raro concolores, cartáceas ou coriáceas; ápice obtuso,
raro retuso; base obtusa, raro decurrente, às vezes a porção mais basal é
aguda; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias
8-14 pares, evidentes na face adaxial, menos na abaxial, frequentemente
inconspícuas; nervura marginal 1-3,5 mm do bordo, intramarginal 0,5-1
mm do bordo, frequentemente inconspícua, margem discreta a fortemente
revoluta; glândulas translúcidas visíveis na face adaxial, menos na abaxial;
pecíolos 6-10 mm compr. Tirsoide, eixo principal 3-15 cm compr., 2-5 pares
de ramificações alternas ou opostas, terminadas por 3-5 flores aglomeradas;
brácteas 2,5-3,5 × 1,3-1,5 mm, obovadas; antopódios 3-6 × 0,5 mm; bractéolas
2 × 0,8-1 mm, estreito-ovadas; botão 4-5 × 4-4,5 mm, obovados; cálice com
lobos desiguais, 3 menores 1,5 × 2,5-3 mm, 2 maiores 1,5 × 3-4 mm, largoovados ou ovados, esparso pubérulo na face externa, glabro na interna; pétalas
3,5-4,5 × 3,5 mm, obovadas, estrigosas na face externa, glabras na interna;
estames até 6 mm compr., tecas posicionadas na mesma altura, disco estaminal
pubérulo; estilete 6-8 mm compr., pubérulo na região basal. Frutos 9-11 ×
6-9 mm, obovados ou elípticos, atropurpúreos quando maduros, sementes
2-4, testa coriácea.
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Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 213
da Aracruz Celulose, restinga arbórea, 4.XI.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4111
(RB, VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: Aracruz, Reserva
Biológica de Comboios, restinga alagável, 28.X.1992, fl., O.J. Pereira et al.
4033 (RB, VIES). Guarapari, Parque Estadual Paulo César Vinha, 22.XII.1988,
fr., O.J. Pereira et al. 1933 (RB, VIES); Rodovia do Sol, km 36, 28.I.1988, fr.,
J.M.L. Gomes 533 (RB, VIES).
Comentários: a espécie pode ser caracterizada pelas folhas coriáceas,
inflorescências em tirsoide piramidal com ramificações terminadas por flores
aglomeradas e sépalas de tamanhos desiguais. As folhas podem se rasgar na
região mediana da porção apical após herborizadas. Distribui-se no Espírito
Santo e Bahia (Sobral et al., 2014). Pouco frequente na vegetação de restinga
do norte do Espírito Santo, sendo mais comum ao sul do Estado. Ocorre nas
formações arbustiva aberta inundável e florestal não-inundável. Foi registrada
na restinga de Aracruz, Conceição da Barra, Guarapari e Vila Velha, mas ocorre
também na floresta de encosta em Santa Teresa.
42. Myrcia vittoriana Kiaersk., Enum. Myrt. Bras.: 102. 1893.
Fig. 15a
Arbustos ou árvores 2-7 m. Casca áspera, estriada, ritidoma se desprendendo
em pequenas lâminas papiráceas. Indumento pubérulo na face adaxial da
folha e farinoso-cúpreo ou amarelado de textura áspera nos ramos jovens, face
abaxial da folha, pecíolo, inflorescência, antopódio, flores e frutos. Lâminas
foliares 8-23 × 3-7 cm, estreito-ovadas, às vezes elípticas, concolores a
discretamente discolores, cartáceas a coriáceas; ápice agudo ou acuminado;
base obtusa ou decorrente; nervura principal sulcada na face adaxial, saliente
na abaxial; nervura secundária 20-32 pares, evidentes na face abaxial, menos
na adaxial; nervura marginal 1,5-3 mm do bordo, intramarginal 0,5 mm
do bordo, frequentemente inconspícua, margem discreta a moderadamente
revoluta; glândulas translúcidas pouco visíveis em ambas as faces; pecíolos
5-8 mm compr. Panícula axilar, terminal ou subterminal, eixo principal 3,510 cm compr., 3-6 ramificações opostas; brácteas 3-6 × 2-2,5 mm, ovadas ou
lanceoladas; antopódios 0,5-1 × 1-1,5 mm; bractéolas 1,5-2 × 1-1,5, ovadas,
não conadas, caducas antes da antese; botão 3,5-5 × 3-4 mm, obovado; cálice
com lobos iguais, 1-1,5 × 1,5-2, ovadas, farinoso na face externa, pubérulo na
interna; pétalas 4-5 × 3-4 mm, obovadas, farinosas na face externa, glabras na
interna; estames até 8 mm compr., tecas posicionadas em alturas ligeiramente
diferentes, disco estaminal pubérulo; estilete 8-8,5 mm compr., pubérulo na
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base, estigma punctiforme. Frutos 6,5-8,5 × 7-9 mm, ovados, amarelos quando
maduros, sementes com testa cartácea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 3.XI.2009, fl., M.M. Monteiro et al. 140
(RB, VIES); 11.XI.2011, fl., A.G. Oliveira & T.L. Rocha 956 (RB, VIES);
17.I.2012, fr., A. Giaretta 1157 (RB); Parque Estadual de Itaúnas, restinga
arbórea, 26.I.2012, fr., A. Giaretta 1201 (RB); Área de Proteção Ambiental de
Conceição da Barra, restinga arbórea, 24.I.2012, fr., A. Giaretta 1166 (RB); Área
135 da Aracruz Celulose, 10.XII.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4437 (RB, VIES);
Área 213 da Aracruz Celulose, [Área de Proteção Ambiental de Conceição
da Barra], 24.III.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3048 (RB, VIES); Área 214 da
Aracruz Celulosa, 17.XII.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4485 (RB, VIES); Área
126 da Aracruz Celulose, 26.II.1992, fr., O.J. Pereira et al. 2866 (RB, VIES).
Comentário: facilmente reconhecida pela face abaxial da folha áspera ao tato
devido ao indumento farinoso. Fruto ovado adquirindo aspecto rugoso com
estrias longitudinais em material herborizado. Distribui-se no Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Bahia (Sobral et al., 2014). Na área de estudo foi encontrada
nas formações arbustivas fechada e aberta não inundáveis e florestais inundável
e não-inundável. Foi registrada na restinga de Aracruz, Conceição da Barra,
Guarapari, São Mateus, Vitória e Vila Velha, ocorrendo também na floresta de
Tabuleiro em Fundão e Linhares e na floresa de encosta em Marechal Floriano,
Santa Leopoldina, Santa Maria e Santa Teresa.
Myrciaria O.Berg, Linnaea 27: 320. 1856.
Arbusto ou árvore. Casca lisa. Planta glabra ou com indumento de tricomas
simples. Fascículo axilar, terminal ou ramiflora; flores 4-mera; botão obovado;
cálice concrescido, rasgando-se na antese em 4 lobos irregulares ou lobos do
cálice 4, livres no botão, iguais ou desiguais, hipanto se desprendendo em
uma unidade após a antese; estigma punctiforme; ovário 2-locular, óvulos 2-5
por lóculo. Bacídio globoso, cicatriz circular deixada pela cisão do hipanto,
sementes 1-2, embrião eugenioide.
Gênero com 22 espécies no Brasil, sendo 18 ocorrentes na Mata
Altântica (Sobral et al., 2014).
43. Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg, Linnaea 27: 330. 1856.
Fig. 15b
Arbustos ou árvores 3-16 m. Casca lisa com depressões, ritidoma se desprendendo
em placas irregulares de bordas arredondadas. Indumento pubérulo, esparso,
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Figura 3. a. Myrcia multiflora – panícula; b. Myrcia racemosa – panícula; c. Marlierea
excoriata – botões; d. Blepharocalyx salicifolius – inflorescência em dicásio de dicásios;
e. Marlierea neuwiedeana – detalhe do ápice da inflorescência e brácteas; f. Myrcia
thyrsoidea – tirsoide; g. Neomitranthes langsdorffii – hábito e detalhe das terminações
da inflorescência em dicásio. (a – I.A. Silva 370; b – I.A. Silva 373; c – I.A. Silva 376;
d – A. Giaretta 1349; e – A. Giaretta 1051; f – A.L. Peixoto 329; g – D.A. Folli 449).
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de tricomas hialinos na lâmina de folhas novas, depois glabras, pecíolo e
ocasionalmente na nervura central da face adaxial; ovário, hipanto e fruto
glabrescentes ou pubérulos, tricomas castanhos ou esbranquiçados. Lâminas
foliares 3-12 × 1-5 cm, elípticas ou estreito-ovadas, levemente discolores na
natureza e concolores em material herborizado, cartáceas ou coriáceas; ápice
longo-acuminado, às vezes acuminado, agudo ou atenuado; base aguda ou
decurrente; nervura principal sulcada, plana ou saliente na face adaxial; nervuras
secundárias 12-30 pares, evidentes em ambas as faces; nervura marginal 0,5-1,5
mm do bordo, intramarginal 0,5 mm do bordo, frequentemente inconspícua,
margem ondulada e discretamente revoluta; glândulas translúcidas pouco
visíveis em ambas as faces; pecíolos 3-9 mm compr. Fascículo axilar ou em
nós áfilos, eixo principal 1-1,5 mm compr., 2-8 flores; antopódios 0,8 × 0,6
mm, frequentemente séssil; brácteas 0,5-1,2 × 0,5-1 mm, orbiculares ou ovadas;
bractéolas 0,6-2 × 0,8-2 mm, ovadas, conadas na porção mediana em um lado e
na base no outro, persistentes; botão 3,5 × 2,5-3 mm; cálice com lobos iguais,
livres no botão, 1 × 1,5 mm, ovados; pétalas 1,5-2 × 0,8-2 mm, suborbiculares
ou obovadas, esparso-pubérulas ou pubérulas em ambas as faces; estames até 5
mm compr.; estilete 4-8 mm compr., glabro ou pubérulo na base; ovário 2 ou 4
óvulos por lóculo. Frutos 10-13 mm diâm., globosos, vermelhos ou alaranjados
quando maduros, sementea com testa papirácea, embrião conferruminado.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
Fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 11.II.2011, fl., A.G. Oliveira & T.L. Rocha
951 (RB, VIES); 1/V/2010, fl., A.G. Oliveira et al. 788 (RB, VIES); 25.VI.2010,
fr., A.G. Oliveira et al. 530 (RB, VIES); 16.XI.2008, fr., M.M. Monteiro et al.
104 (RB, VIES); Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra, restinga
arbustiva, 24.I.2012, fl., A. Giaretta 1193 (RB). São Mateus, Barra Nova,
restinga arbórea, 24.10.2012, fl. e fr., A. Giaretta 1363 (RB).
Comentário: pode ser diferenciada das outras espécies do gênero pela lâmina
glabra e presença de tricomas hialinos no pecíolo, folha elíptica de ápice
geralmente longo-acuminado e presença de um tipo de galha em forma de
roseta semelhante a uma pequena bromélia (ilustração em Souza & Morim,
2008) frequente nas folhas mas presente no pecíolo e ramos. Espécie de ampla
distribuição pelo Brasil (Sobral et al., 2014). Na área de estudo ocorre na
formação arbustiva aberta inundável e não inundável, arbustiva fechada não
inundável e florestal não inundável. Foi registrada na restinga em Conceição
da Barra, Guarapari, Linhares, Presidente Kennedy, Vila Velha e Vitória, sendo
também registrada na floresta de Tabuleiro em Linhares e Sooretama e na floresta
de encosta em Águia Branca e Santa Teresa.

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 37. 2015

109

44. Myrciaria strigipes O.Berg, Fl. Bras. 14(1): 364 (1857).
Fig. 4a; 15c
Arbustos ou árvores 2-6 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em pequenas
lâminas papiráceas. Indumento pubescente castanho-claro nos ramos jovens,
pecíolo e esparso no fruto, indumento adpresso-pubescente na face abaxial
da folha e viloso-esbranquiçado no antopódio e hipanto. Lâminas foliares
2-7 × 1-2,2 cm, elípticas ou ovadas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice
acuminado a longo-acuminado; base aguda ou obtusa; nervura principal sulcada
na face adaxial; nervuras secundárias 15-22 pares, pouco visíveis na adaxial,
inconspícuas na abaxial; nervura marginal 0,2-0,7 mm do bordo; margem
moderada a fortemente revoluta; glândulas translúcidas visíveis em ambas as
faces; pecíolos 1-2 mm compr. Fascículo com eixo principal 0,5-1 mm compr.,
2-4 flores; brácteas 0,8 × 0,8 mm, suborbicular; antopódios 0,6 × 0,5 mm;
bractéolas 1,2-2,5 × 1-1,5 mm, ovadas, não conadas, caducas na antese; botão
3,5-4 × 2,5-3 mm; cálice fusionado rasgando-se em lobos irregulares, 2,5-4 ×
2-3 mm, pubérula na face externa, glabra na interna, hipanto às vezes persistente;
pétalas 3 × 2-3 mm, obovadas, pubescentes na face externa e glabrescentes na
interna; estames até 7,5 mm compr.; estilete 6,5-7,5 mm compr., viloso, estigma
punctiforme; ovário 2-4 óvulos por lóculo. Frutos 18-20 mm diâm., globosos
discretamente achatados nas extremidades, amarelos quando maduros, sementes
com testa cartácea e densamente papilosa, embrião reniforme.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
Fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 6.IX.2009, fl., A.G. Oliveira et al. 615
(RB, VIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 14.VI.2008, fl., M.M.
Monteiro et al. 1 (RB, VIES). São Mateus, bairro Guriri, restinga arbustiva,
20.XI.2007, fr., R.F.A. Martins 100 (RB, VIES); Urussuquara, restinga arbustiva,
6.XI.2007, fr., A.C.S. Cavalcanti et al. 10 (RB, VIES).
Comentário: a espécie se caracteriza pelas folhas de ápice acuminado com
indumento pubescente adpresso na face abaxial, flores axilares com indumento
viloso-esbranquiçado e testa da semente papilosa. Frequente em ambiente com
radiação luminosa intensa. Distribui-se no Espírito Santo e Bahia (Sobral et
al., 2014). Na área de estudo foi observada nas formações arbustivas aberta e
fechada não-inundável e florestal não-inundável. Foi registrada na restinga em
Aracruz, Conceição da Barra, Linhares e São Mateus.
45. Myrciaria tenella (DC.) O.Berg, Fl. Bras. 14(1): 368. 1857.
Fig. 15d
Arbustos ou árvores 1-15m. Casca lisa com depressões, ritidoma se
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desprendendo em lâminas irregulares de borda arredondada. Indumento
pubérulo-esbranquiçado nos ramos jovens e pecíolo, glabrescente nas folhas,
hipanto glabro ou pubérulo. Lâminas foliares 1-2,5 × 0,4-0,8 cm, ovadas,
às vezes elípticas, discolores in vivo, cartáceas; ápice agudo ou atenuado;
base aguda ou cuneada; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras
secundárias 10-18 pares, pouco visíveis na face abaxial, inconspícuas na
adaxial; nervura marginal 0,2-0,5 mm do bordo, frequentemente inconspícua,
margem plana ou discretamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis
na face abaxial, menos na adaxial; pecíolos 0,8-1,5 mm compr. Fascículo
com eixo principal 0,5 mm compr., 1-4 flores; brácteas 0,5 × 0,5 mm,
orbiculares; antopódios 1-1,5 × 0,5 mm; bractéolas 1 × 1-1,2 mm, ovadas ou
suborbiculares, conadas na base, persistentes; botão 1,5 × 1-1,2 mm; cálice
com lobos desiguais, livres no botão, 2 maiores 1 × 1,4-1,5 mm, 2 menores
1 × 1-1,2 mm, suborbiculares, pubérulos na face externa, glabro na interna;
pétalas 1-1,5 × 1,3-1,6 mm, suborbiculadas, glabras; estames até 5 mm compr.;
estilete 5-5,5 mm compr., glabro; ovário 4-5 óvulos por lóculo. Frutos 6-8 mm
diâm., globosos, atropurpúreos quando maduros, sementes com testa coriácea,
embrião conferruminado.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: São Mateus, bairro Guriri, restinga
arbustiva, 9.III.2018, fr., R.F.A. Martins et al. 198 (RB, VIES); 20.III.2018, fr.,
R.F.A. Martins et al. 207 (RB, VIES).
Material adicional: RIO DE JANEIRO: Saquarema, Reserva Ecológica de
Jacarepiá, restinga arbórea, 14.VIII.1992, fl., C. Faney et al. 3158 (RB).
Comentário: espécie de menor dimensão foliar dentre as Myrtaceae de áreas
de restinga do Espírito Santo, geralmente de porte arbustivo de arquitetura
bastante ramificada, raramente árvore. Pode ser confundida com M. strigipes,
diferenciando-se pelas folhas de menor dimensão e glabrescentes (vs.
tomentosas ou vilosas na face abaxial). Distribui-se na região sul, sudeste, Bahia,
Maranhão e Pará (Sobral et al., 2014). Foi observada nas formações arbustiva
fechada e florestal não inundáveis. Foi registrada na restinga de Conceição da
Barra e São Mateus ocorrendo também na floresta de Tabuleiro em Linhares
e na floresta de encosta em Governador Lindenberg, Nova Venécia, Santa
Leopoldina, Santa Teresa e Ibiraçu.
Neomitranthes Kausel ex D. Legrand, Fl. Il. Cat. 1: 671. 1977.
Arbusto ou árvore. Casca lisa. Planta glabra ou com indumento, tricomas
simples. Fascículo ou tirsoide, axilar; bractéola não conada; botão obovado
ou globoso, ápice apiculado dotado de tufo de tricomas; cálice completamente
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fusionado, deiscente por caliptra ou raro formando lobos irregulares; corola
1-5-mera, glabra; estigma punctiforme; ovário (1)2(3)-locular, óvulos (1)2-5(3)
por lóculo. Bacáceo, globoso, cálice persistente, sementes 1-2(3), embrião
eugenioide.
Gênero endêmico da Mata Atlântica brasileira com 16 espécies (Sobral
et al., 2014).
46. Neomitranthes langsdorffii (O.Berg) Mattos, Loefgrenia 76: 2. 1981.
Fig. 3g, 16a
Arbustos ou árvores 2-13 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas
coriáceas. Indumento pubérulo castanho nos ramos jovens, folhas novas,
inflorescência, antopódio, hipanto e indumento esparso nos frutos. Lâminas
foliares 5-13 × 2,5-6 cm, elípticas, discolores, discretamente revolutas,
cartáceas; ápice curto ou longo-acuminado ou agudo atenuado, raro obtuso;
base cuneada, aguda ou obtusa; nervura principal sulcada na face adaxial;
nervuras secundárias 8-12 pares, visíveis na face adaxial, menos na abaxial;
nervura marginal 1,5-3,5 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, às
vezes inconspícua, margem discretamente revoluta; glândulas translúcidas
pouco visíveis ou inconspícuas em ambas as faces; pecíolos 8-12 mm compr.
Tirsoide terminal ou subterminal, eixo principal 1,5-5,5 cm compr., 1-4 pares
de ramificações opostas terminadas por triáde; brácteas 1,5-2,5 × 1-1,2 mm,
ovadas; antopódios 3-5 × 0,5 mm ou séssil; bractéolas 1-1,5 × 1-1,2 mm,
ovadas ou suborbiculares, caduca após a antese; botão 4-5 × 3,5-4 mm; cálice
formando caliptra 4-5 mm diâm., glabra na face externa pubérula na interna, raro
rasgando-se em lobos irregulares; pétalas (1)4, 2,5-3 × 1,5-2,5 mm, obovadas,
às vezes irregulares, glabras; estames até 4,5 mm compr., disco estaminal
pubérulo; estilete 3,5-5 mm compr.; ovário (3)4-5 óvulos por lóculo. Frutos
12-15 mm diâm., atropurpúreos quando maduros, sementes com testa cartácea,
embrião conferruminado.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 157 da
Aracruz Celulose [Área de Preservação Ambiental de Conceição da Barra],
restinga arbórea, 27.IX.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3879 (RB, VIES); Área
de Preservação Ambiental de Conceição da Barra, Quadrado, restinga arbórea,
28.VIII.2009, fl., M. Ribeiro et al. 9 (RB, VIES); 1.VIII.2007, fl., R.F.A. Martins
et al. 161 (RB, VIES); 5.IX.2011, fl., A. Giaretta & M.C. Souza 1026 (RB,
VIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 22.VIII.2009, fl., A.G.
Oliveira & M. Ribeiro 572 (RB, VIES); 7.IX.2011, fl., A. Giaretta et al. 1035
(RB, VIES). São Mateus, Guriri, restinga arbórea, 2.II.2012, fr., A. Giaretta
1226 (RB).
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Comentário: diferencia-se pela inflorescência tirsoide e flores geralmente
deiscentes por caliptra, esta muitas vezes persistente no fruto. A espécie não
apresenta sutura transversal delimitando o hipanto e a antese pode algumas
vezes resultar em lobos irregulares pelo rasgamento do cálice. Distribui-se
no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia (Sobral et al., 2014). Frequente, foi
encontrada na borda de mata e nas formações florestal e arbustiva fechada não
inundáveis e arbustiva aberta inundável. Foi registrada na restinga de Conceição
da Barra, São Mateus e Linhares, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro
em Linhares e floresta de encosta em Santa Maria de Jetibá.
47. Neomitranthes obtusa Sobral & Zambom, Novon 12: 112-114. 2002.
Fig. 16b
Arbustos ou árvores 3-14 m. Casca áspera, sem desprendimento do ritidoma.
Planta glabra. Lâminas foliares 5-10 × 3-5 cm, elípticas ou ovadas, concolores a
discretamente discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice obtuso ou arredondado,
às vezes agudo; base obtusa a arredondada; nervura principal saliente na face
adaxial, saliente, plana ou levemente sulcada na abaxial; nervuras secundárias
8-14 pares evidentes na face adaxial, menos na abaxial, às vezes inconspícuas;
nervura marginal 1-2,2 mm do bordo, margem moderadamente a fortemente
revoluta; glândulas translúcidas grandes e visíveis em ambas as faces; pecíolos
4-9 mm compr. Fascículo axilar ou em nós áfilos, eixo principal 1,5-2,5 mm
compr., 4-6 flores; brácteas 0,6-0,9 × 0,6-0,7 mm, suborbiculares ou ovadas;
antopódios 2-4 × 0,5-0,6 mm; bractéolas 0,9-1,1 × 0,3-0,5 mm, ovadas,
eventualmente carenadas, caducas na antese; botão 3,8-4,2 × 2,8-3,2 mm; cálice
deiscente por caliptra 2 mm diâm; pétalas 4-5, 2-2,5 × 1,4-1,6 mm, obovadas
ou elípticas, frequentemente uma adnata à caliptra; estames até 8 mm compr.,
disco estaminal glabro; estilete 8-10 mm compr.; ovário 2 óvulos por lóculo.
Frutos 8-10 mm diâm., purpúreos quando maduros, hipanto formando tubo
1 mm compr, sementes com testa membranácea, embrião reniforme com 2
cotilédones plano-convexos distintos.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Itaúnas,
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 14.6.2008, fl., A.G. Oliveira 263 (RB,
VIES); 7.IX.2011, fr., A. Giaretta et al. 1038 (RB, VIES); Parque Estadual de
Itaúnas, trilha das Borboletas, restinga arbustiva, 9.IX.2011, fr., A. Giaretta et
al. 1049 (RB, VIES).
Comentário: a espécie se caracteriza por ser a única com inflorescência em
fascículos axilares com flores dotadas de caliptra. Vegetativamente pode
ser distinguida pela margem fortemente revoluta, nervura principal na face
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adaxial bem pronunciada e glândulas translúcidas grandes e visíveis, quando
comparada às outras espécies. Distribui-se no Espírito Santo, Bahia e Sergipe
(Sobral et al., 2014). Sua ocorrência foi registrada para as formações arbustiva
aberta inundável, onde possui porte arbustivo de até 4 m com folhas fortemente
revolutas, e florestal não-inundável, constituindo árvores de até 14 m e folhas
moderadamente revolutas. Foi registrada na restinga em Anchieta, Conceição
da Barra, Guarapari e Vila Velha.
Plinia L., Sp. Pl. 1: 516. 1753.
48. Plinia grandifolia (Mattos) Sobral, Hoehnea 21: 202. 1994 (publ. 1995).
Fig. 16c
Arbustos ou árvores 5-14 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas
coriáceas retorcidas. Indumento esparso-pubérulo cínero no pecíolo e nervura
principal da face abaxial da folha. Lâminas foliares 6-9 × 2-3,5 cm, elípticas,
às vezes obovadas, discolores, cartáceas; ápice agudo atenuado ou acuminado,
frequente com apículo 0,2-0,5 mm compr.; base aguda ou obtusa; nervura
principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 10-14 pares, visíveis na
face abaxial, pouco na adaxial, nervura marginal 1-4 mm do bordo, intramarginal
0,3-1 mm do bordo, às vezes inconspícua, margem plana ou discretamente
revolutas; glândulas translúcidas inconspícuas em ambas as faces; pecíolos
3,5-5 mm compr. Fascículo caulifloro, 2-6 flores; brácteas 1-1,5 × 0,6-0,8 mm,
ovadas; antopódios 1,5-3 × 0,8-1 mm; bractéolas 1-2 × 0,8-1 mm, obovadas,
não conadas, caducas na antese; botão 2,5-3,5 × 2-2,5 mm, obovado; cálice
com lobos desiguais, 2 menores 0,8-1,2 × 1,2-1,4 mm, ovados, 2 maiores
1,3-1,8 × 1,4-1,5 mm, suborbiculares, glabros; pétalas 4, 2-2,5 × 2-2,5 mm,
suborbiculadas, glabras; estames até 3 mm compr., disco estaminal pubérulo;
estilete 5-6 mm compr., glabro, estigma bilobado; ovário 2-locular, óvulos 2
por lóculo. Bacídio, até 20 mm diâm., globoso, atropurpúreo quando maduro,
cálice persistente, sementes 2, testa papirácea, embrião plinióide.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Parque
Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 15.VI.2008, fr., A.G. Oliveira et al. 282
(RB, VIES); 31.3.2011, fr., A. Giaretta 978 (RB, VIES); 29.II.2012, fl., A.
Giaretta et al. 1248 (RB, VIES).
Comentários: gênero com 32 espécies para o Brasil sendo 27 ocorrentes na
Mata Atlântica (Sobral et al., 2014). Espécie facilmente reconhecível por ser
a única na área de estudo com caulifloria. Pode ser reconhecida pela folha de
ápice agudo-atenuado com uma pequena projeção apicular e por apresentar
gema apical ou axilar envolvida por catáfilos imbricados. Distribui-se pelos
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estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Sobral et al., 2014). Espécie
ocorrendo na formação florestal não inundável. Foi registrada na restinga de
Conceição da Barra e Linhares, ocorrendo também na floresta de encosta em
Águia Branca.
Psidium L., Sp. Pl. 1: 470. 1753.
Subarbusto, arbusto ou árvore. Planta glabra ou com indumento, tricomas
simples. Flor solitária, dicásio ou racemo não protegidos por invólucro de
catáfilos com a porção superior frequentemente constituída de folhas em
crescimento normal, axilar, terminal ou ramiflora; bractéola não conada; botão
inteiro ou constrito acima do ovário; cálice completamente ou parcialmente
fusionado, rasgando-se na antese em 3-5 lobos irregulares; corola 4-5-mera,
glabra; disco estaminal glabro; estigma capitado ou punctiforme; ovário
2-locular ou 4-5 locular, óvulos 8-80 por lóculo. Solanídeo, globoso ou
elíptico, cálice persistente, sementes 6-numerosas, testa óssea, embrião
pimentoide.
Gênero com cerca de 59 espécies no Brasil, sendo 36 ocorrentes na
Mata Atlântica (Sobral et al., 2014).
49. Psidium brownianum Mart. ex DC., Prodr. 3: 236. 1828.
Fig. 4g, 16d
Subarbustos, arbustos ou árvores 0,5-8 m. Casca áspera, estriada, ritidoma se
desprendendo em lâminas papiráceas. Planta glabra. Lâminas foliares 2,5-11 ×
1,5-6,5 cm, elípticas ou ovadas, discretamente discolores a concolores, cartáceas
ou coriáceas; ápice agudo, obtuso ou acuminado; base obtusa, arredondada ou
cordada, às vezes aguda; nervura principal sulcada ou plana na face adaxial;
nervuras secundárias 7-13 pares evidentes em ambas as faces; nervura marginal
1-3,5 mm do bordo, margem levemente a moderadamente revoluta; glândulas
translúcidas visíveis em ambas as faces, densamente pontoada; pecíolos 0,5-3
mm compr. Racemo com 1-3 nós basais férteis não protegidos por invólucro de
catáfilos e porção superior frequentemente constituída de folhas em crescimento
normal, 2-6 flores, eixo entre as flores 1-10 mm compr.; brácteas 1-2 × 0,6-0,8
mm, ovadas ou estreito-ovadas; antopódios 5-15 × 0,5-0,7 mm; bractéolas 0,71,5 × 0,4-0,5 mm, ovadas ou estreito-ovadas, persistentes; botão 4,5-5 × 3-4 mm,
obovado; cálice parcialmente fusionado aberto no ápice do botão, formando 4
lobos, 1,5-2 × 1,5-2 mm; pétalas 3-4 × 2,5-3 mm, obovadas; estames até 4 mm
compr.; estilete 4-4,5 mm compr., glabro, estigma punctiforme; ovário 2-locular,
óvulos 10-12 por lóculo. Frutos 10-13 × 8-10 mm, elípticos, raro globosos, 6
a 13 estrias epidérmicas longitudinais frequentemente pouco visíveis quando
secos, atropurpúreos quando maduros, sementes 12, testa lenhosa.
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Figura 4. a. Myrciaria strigipes – hipanto se desprendendo em uma unidade; b. Eugenia
dichroma – disco estaminal pubérulo e constrição nas sépalas; c. Eugenia bahiensis – botão;
d. Calyptranthes lucida – botão deiscente por caliptra; e. Eugenia brasiliensis – hipanto
costado; f. Eugenia aff. ilhensis – indumento pubérulo no antopódio e hipanto; g. Psidium
brownianum – botão aberto no ápice; h. Campomanesia guazumifolia – botão; i. Eugenia
excelsa – fruto; j. Myrcia cerqueiria – antera com abertura apical; l. Myrcia ilheosensis
– tecas posicionadas em alturas ligeiramente diferentes; m. Myrcia littoralis – botão; n.
Myrcia multiflora – fruto. (a – I.A. Silva 166; b – A. Giaretta 1021; c – D.A. Folli 278; d
– I.A. Silva 352; e – D.A. Folli s.n.; f – G.L. Farias 106; g – D. Sucre 8295; h – D.A. Folli
824; i – A.M. Lino 101; j – D. Sucre 8344; l – A.G. Oliveira et al. 157; m – A. Giaretta
1154; n – I.A. Silva 370).
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Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, restinga,
12.III.2007, fr., C. Farney et al. 4570 (RB, VIES); 12.III.2007, fl., C. Farney et
al. 4578 (RB, VIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 13.XII.2008,
fl., M.M. Monteiro et al. 135 (VIES); 13.XII.2008, fl., M.M. Monteiro et al.
19 (VIES); 14.VI.2008, fr., A.G. Oliveira 267 (VIES); 11.IV.2010, fl. M.M.
Monteiro 211 (VIES); 11.IV.2010, fl., M.M. Monteiro et al. 212 (VIES);
1.V.2010, fr., A.G. Oliveira et al. 794 (VIES); Parque Estadual de Itaúnas,
restinga, 4.VII.2007, fr., L.F.T. Menezes et al. 1686 (VIES); 10.IX.2010, fl.,
M.M. Monteiro et al. 208 (VIES); [Área de Proteção Ambiental de Conceição
da Barra], Lajinha, 5.VII.2007, fl., D.S.D. Araujo 11016 (RB, VIES). São
Mateus, bairro Guriri, restinga arbustiva, 20.X.2007, fl., R.F.A. Martins 95b
(VIES); 24.XII.2007, fl. e fr., R.F.A. Martins et al. 126 (VIES); 13.II.2008, fl.,
fr., A.G. Oliveira 207 (VIES); 9.III.2008, fl., R.F.A. Martins et al. 178 (VIES);
9.III.2008, fl., R.F.A. Martins et al. 179 (VIES); bairro Liberdade, restinga
arbórea, 15.IX.2006, fl., L.F.T. Menezes 1536 (VIES); 18.XI.2006, fl. e fr., A.G.
Oliveira 5 (VIES); 25.XI.2006, fl. e fr., F.C. Teotônio 17 (VIES); 14.III.2007,
fl., fr., C. Faney et al. 4599 (RB, VIES); 5.V.2007, fr., A.G. Oliveira et al. 59
(VIES); 20.X.2007, fl. e fr., A.G. Oliveira et al. 182 (VIES); 2.III.2008, fl. e fr.,
A.G. Oliveira et al. 229 (VIES); Barra Nova, restinga arbustiva, 13.III.2007,
fl., C. Farney et al. 4587 (RB, VIES).
Comentário: a espécie assemelha-se a Eugenia uniflora, E. sulcata e E.
neosilvestris pelo tamanho das folhas e estrutura da inflorescência. Difere,
entretanto, por ser glabra, folha geralmente coriácea e com pecíolo muito curto,
pela ausência de catáfilos na região basal do eixo da inflorescência, cálice
parcialmente fusionado formando lobos irregulares, fruto elíptico e estriado
(vs. globoso e sulcado) com 12 sementes (vs. 1-2). Distribui-se pela região
sudeste e nordeste (Sobral et al., 2014). Ocorre na restinga ao longo de toda
costa capixaba, frequentemente em áreas em regeneração, mas foi registrada
também na floresta de Tabuleiro em Linhares e na floresta de encosta em Águia
Branca e Nova Venécia.
50. Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine, Trans. Hort. Soc. London. 4: 317.
1821.
Fig. 17a
Arbustos ou árvores 2-8 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas
coriáceas irregulares. Planta glabra. Lâminas foliares 5,5-11,5 × 3,5-6,5 cm,
obovadas, concolores em material herborizado, cartáceas a coriáceas; ápice
arredondado ou obtuso, raro agudo; base cuneada ou decorrente; nervura
principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 10-14 pares, evidentes
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na face abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 1-2,5 mm do bordo,
margem discreta a moderadamente revoluta; glândulas translúcidas pouco
visíveis em ambas as faces, marcadas na superfície por pontoações escuras
em ambas as faces; pecíolos 10-15 mm compr. Flor solitária; brácteas 1,5-2
× 2,5-3 mm, ovadas; antopódios 7-12 × 1-1,2 mm; bractéolas 0,6-1 × 0,6-1,5
mm, suborbiculares ou ovadas, caducas antes da antese; botão 6-8,5 × 5-6
mm, obovado ou globoso; cálice parcialmente fusionado, aberto no ápice do
botão, formando 3-4 lobos, 4,5-5,5 × 4-5 mm, crassos, glabrescentes na face
interna; pétalas 5, 6,5-7 × 3,5-4,5 mm, obovadas, às vezes uma reduzida,
glabras; estames até 9 mm compr., disco estaminal glabro ou farináceo;
hipanto glabro, estilete 5-9,5 mm compr., glabro, estigma capitado; ovário
4-5-locular, óvulos 10-18 por lóculo. Frutos 28-30 × 20-22 mm, globosos
ou elípticos, vermelhos quando maduros, sementes com testa óssea, embrião
pimentoide.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Área 135 da
Aracruz Celulose, restinga arbórea, 9.XII.1992, fr., O.J. Pereira et al. 4387
(RB, VIES). Área 126 da Aracruz Celulose, restinga arbórea, 27.II.1992, fr.,
O.J. Pereira et al. 2888 (RB, VIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga
arbustiva, 19.XI.2010, fr., L.C.M. Lopes & M.G.F. Salgado 144 (RB, VIES);
restinga arbórea, 26.I.2012, fr., A. Giaretta & M. Ribeiro 1215 (RB, VIES).
Material adicional examinado: RIO DE JANEIRO: Angra dos Reis, Ilha
Grande, restinga arbustiva, 9.XI.2000, fl., F. Pinheiros 595 (RB).
Comentário: a espécie difere das outras do gênero pelas folhas obovadas, de
porção médio inferior cuneada, pecíolo comprido e flores axilares solitárias.
Frequentemente representada em fruto nas coleções, o qual é comestível. É a
espécie do gênero na área de estudo que apresenta frutos com maiores dimensões
e lobos do cálice carnosos. Possui ampla distribuição na costa brasileira (Sobral
et al., 2014). Foi registrada na restinga em Aracruz, Conceição da Barra,
Guarapari e São Mateus, ocorrendo também na floresta de Tabuleiro e encosta
ao longo do Estado.
51. Psidium guineense Sw., Prodr. Veg. Ind. Occ.: 77. 1788.
Fig. 2d, 17b
Arbustos 1,5-3 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas papiráceas
irregulares. Indumento pubescente-cúpreo nos ramos jovens, pecíolo, face
abaxial da folha, antopódio, flores, e esparso nos frutos. Lâminas foliares
4-13 × 2,5-6,5 cm, elípticas, às vezes obovadas, discolores, cartáceas ou
coriáceas; ápice agudo ou obtuso, frequentemente mucronado; base aguda
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ou obtusa; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias
6-12 pares visíveis na abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 1-1,5
mm do bordo, margem discretamente revoluta; glândulas visíveis na face
abaxial, menos na adaxial; pecíolos 6-10 mm compr. Dicásio trifloro ou flor
solitária axilar ou em nós áfilos; brácteas 2-3,5 × 0,6-0,8 mm, lanceoladas;
antopódios 3-8 × 1 mm; bractéolas 1,2-1,8 × 0,3-0,4 mm, lineares, caducas
antes da antese; botão 6-8 × 5-7 mm, constrito imediatamente acima do
ovário; cálice completamente fusionado, formando 3-5 lobos, 5-7 × 2,5-5
mm, pubescentes na face externa, glabros na interna; pétalas 11-14 × 5-6 mm,
obovadas, pubescentes na face externa; estames até 10 mm comp.; estilete
10-13 mm compr., pubescente na base, estigma capitado; ovário 4-locular,
óvulos 70-80 por lóculo. Frutos 22-26 × 18-22 mm, globosos, amarelos
quando maduros, sementes com testa óssea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, Parque
Estadual de Itaúnas, restinga arbustiva, 15.I.2010, fr., A.G. Oliveira et al.
695 (RB, VIES); 26.I.2012, fl. e fr., A. Giaretta 1207 (RB); Área de Proteção
Ambiental de Conceição da Barra, restinga arbórea, 24.I.2012, fr., A. Giaretta
& M.C. Souza 1171 (RB); Pontal do Sul, próximo à foz do rio Cricaré,
restinga arbustiva, 12.III.2007, fl., L.F.T. Menezes et al. 1585 (RB, VIES). São
Mateus, bairro Guriri, restinga arbustiva, 2.II.2012, fl., A. Giaretta 1223 (RB);
29.III.2008, fr., R.F.A. Martins et al. 216 (RB, VIES); Urussuquara, restinga,
6.XI.2007, fr., A.C.S. Cavalcanti et al. 4 (RB, VIES).
Comentário: espécie arbustiva, com caule e ramos tortuosos, caracterizada pela
inflorescência geralmente em dicásio, botões constritos e face abaxial da folha
pubescente. Espécie de ampla distribuição no Brasil (Sobral et al., 2014). Foi
registrada nas formações arbustiva aberta e fechada não-inundáveis. Frequente
em áreas antropizadas como pastagens e beira de estradas. Distribui-se ao longo
de toda a restinga do Estado, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro em
Linhares, Serra e Vila Velha e floresta de encosta em Castelo, Domingos Martins,
Muniz Freire, Santa Maria e Santa Teresa.
52. Psidium myrtoides O.Berg, Fl. Bras. 14(1): 384. 1857.
Fig. 17c
Árvores até 5 m. Casca lisa com depressões, ritidoma se desprendendo em
placas irregulares de bordas arredondadas. Indumento esparso-pubérulo,
castanho, nos ramos novos, pecíolo, eixo de inserção das flores e antopódio.
Lâminas foliares 3,5-7 × 2-4 cm, obovadas ou elípticas, discolores, cartáceas;
ápice curto acuminado, obtuso ou às vezes arredondado; base cuneada;
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nervura principal na face adaxial sulcada na base e plana ou saliente na porção
distal; nervura secundárias 7-10 pares, evidentes em ambas as faces; nervura
marginal 1-2,5 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, frequentemente
inconspícua, margem moderadamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis
na face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 3-6 mm compr. Racemo axilar,
terminal, com 2-3 nós basais férteis nas axilas das brácteas e porção superior
frequentemente constituídas de folhas em crescimento normal, 4-6 flores, eixo
entre as flores 2-3 mm compr.; brácteas 2-3 × 1-1,3 mm, oblongas; antopódios
6-7 × 0,5 mm; bractéolas 1 × 0,3 mm, lanceoladas, não conadas, caduca antes
da antese; flor 3-4 × 2,5-3 mm; cálice parcialmente fusionado aberto no ápice
do botão, formando 4-5 lobos, 1-1,6 × 2,7-4 mm, farináceo na face interna;
pétalas 4,5-5 × 4-4,5 mm, suborbiculares, glabras; estames com até 6,5 mm
compr., disco estaminal esparso-pubérulo; estilete 6,5-7 mm compr., glabro,
estigma navicular; ovário 2-locular, óvulos 8-9 por lóculo. Frutos 15-20 mm
diâm, globosos, atropurpúreos quando maduros, sementes 6 com testa óssea.
Material examinado: ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra, restinga
arbórea, 24.X.2012, fl. e fr., A. Giaretta 1350 (RB).
Material adicional: ESPÍITO SANTO: Marechal Floriano, 4.IV.2008, fr., J.W.
Calatrone et al. 69 (VIES).
Comentário: a espécie possui afinidade com P. cattleianum diferindo por
apresentar indumento nos ramos novos (vs. glabra), pelas dimensões foliares
menores, menor número de nervuras secundárias (vs. 10-14 pares), pecíolo
menor (vs. 10-15 mm) e ovário com 2 lóculos (vs. 4-5 lóculos). Os frutos
amadurecem do verde diretamente para o atropurpúreo, sem coloração
intermediária. Seus frutos são saborosos e foi também encontrada em quintal
de residência próximo de sua área de ocorrência. Distribui-se pelo sudeste,
Paraná, Goiás e Bahia (Sobral et al., 2014). Foi encontrada somente na formação
florestal não inundável em Conceição da Barra.
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Figura 5. a. Blepharocalyx salicifolius; b. Calyptranthes brasiliensis; c. Calyptranthes
lucida; d. Campomanesia guaviroba. Escala 2 cm (a – Giareta, A. 1349; b – Pereira,
O.J. 3228; c – Pereira, O.J. 5223; d – Giaretta, A. 1043).
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Figura 6. a. Campomanesia guazumifolia; b. Eugenia astringens; c. Eugenia bahiensis;
d. Eugenia brasiliensis. Escala 2 cm (a – Oliveira, A.G. 783; b – Giaretta, A. 1222;
c – Martins, R.F.A. 221; d – Pereira, O.J. 3585).
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Figura 7. a. Eugenia brejoensis; b. Eugenia dichroma; c. Eugenia hirta; d. Eugenia aff.
ilhensis. Escala 2 cm (a – Menezes, L.F.T. 1563; b – Pereira, O.J. 3891; c – Menezes,
L.F.T. 1693; d – Giaretta, A. 1158).
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Figura 8. a. Eugenia inversa; b. Eugeina neosilvestris; c. Eugenia pisiformis; d. Eugenia
pruniformis. Escala 2 cm (a – Monteiro, M.M. 31; b – Giaretta, A. 1055; c – Giaretta,
A. 997; d – Giaretta, A. 1328).
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Figura 9 – a. Eugenia punicifolia; b. Eugenia sulcata; c. Eugenia uniflora; d. Eugenia
sp.1. Escala 2 cm (a – Oliveira, A.G. 387; b – Giaretta, A. 1042; c – Oliveira, A.G.
335; d – Martins, R.F.A. 140).
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Figura 10 – a. Eugenia sp.2; b. Eugenia sp.3; c. Eugenia sp.4; d. Marlierea excoriata.
Escala 1 cm (a – Menezes, L.F.T. 1757; b – Giaretta, A. 1064; c – Weiler Junior, I. 72;
d – Pereira, O.J. 5158).
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Figura 11 – a. Marlierea neuwiedeana; b. Marlierea obversa; c. Marlierea polygama;
d. Marlierea regeliana. Escala 1,5 cm (a – Oliveira, A.G. 06; b – Giaretta, A. 1351;
c – Oliveira, A.G. 357; d – Pereira, O.J. 4892).
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Figura 12 – a. Marlierea sylvatica; b. Myrcia amazonica; c. Myrcia bergiana; d. Myrcia
cerqueiria. Escala 2 cm (a – Pereira, O.J. 3158; b – Giaretta, A. 1040; c – Giaretta, A.
1187; d – Nic Lughadha, E. 182).
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Figura 13 – a. Myrcia ilheosensis; b. Myrcia limae; c. Myrcia lineata; d. Myrcia
littoralis. (a – Oliveira, A.G. 157; b – Jesus, M.C. 130; c – Pereira, O.J. 3830; d –
Giaretta, A. 1188).
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Figura 14 – a. Myrcia multiflora; b. Myrcia racemosa; c. Myrcia splendens; d. Myrcia
thyrsoidea. Escala 2 cm (a – Pereira, O.J. 4137; b – Pereira, O.J. 3794; c – Menezes,
L.F.T. 1592; d - Pereira, O.J. 3116).
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Figura 15 – a. Myrcia vittoriana; b. Myrciaria floribunda; c. Myrciaria strigipes; d.
Myrciaria tenella. Escala 2 cm (a – Menezes, L.F.T. 1670; b – Giaretta, A. 1193; c –
Giaretta, A. 1250; d – Martins R.F.A. 198).
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Figura 16 – a. Neomitranthes langsdorffii; b. Neomitranthes obtusa; c. Plinia
grandifolia; d. Psidium brownianum. Escala 2 cm (a – Giaretta, A. 991; b – Giaretta,
A. 1038; c – Oliveira, A.G. 282; d – Farney, C. 4578).
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Figura 17 – a. Psidium cattleianum; b. Psidium guineense; c. Psidium myrtoides. Escala
2 cm (a – Giaretta, A. 1215; b – Giaretta, A. 1207; c – Giaretta, A. 1350).
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Levantamento da quiropterofauna da microrregião
Quirinópolis, Goiás, Brasil
Laura Helena Marcon Teixeira1,*, Valéria de Sá Jayme1
& Marlon Zortéa2
RESUMO: Este estudo teve como objetivo realizar um levantamento das
espécies de morcegos em uma área do sudoeste de Goiás. Redes de neblina
e redes manuais foram utilizadas para

capturar os morcegos. Depois de um
2
esforço amostral de 13.752 m h e três visitas a abrigos, foram capturados 141
morcegos pertencentes a três famílias, seis subfamílias e 13 espécies. A família
Phyllostomidae apresentou o maior número de espécies (11). Os morcegos
frugívoros foram os mais amostrados com 103 indivíduos e seis espécies
capturadas. A espécie de morcego mais capturada foi Carollia perspicillata (n
= 45). Todas as espécies de morcegos já foram registradas em Goiás. O número
de morcegos neste estudo corresponde a 12,6 % das espécies do Cerrado.
Palavras Chaves: Cerrado; distribuição de espécies; diversidade.
ABSTRACT: (Bats in the Microregion of Quirinópolis, Goiás, Brazil). This
study aimed at surveying the bat species in a southwest area of Goiás. Mist
nets and manual nets were used to capture the bats. After a 13.752 m2h net
sampling effort and three visits to shelters, we captured 141 bats belonging
to three families, six subfamilies, and 13 species. The Phyllostomidae family
showed the highest number of species (11). Fruit bats were the most commonly
sampled, 103 individuals and six species were captured. The most commonly
captured bat species was Carollia perspicillata (n = 45). All the bat species have
already been registered in Goiás. The number of bats in this study corresponds
to 12,6% of the Cerrado species and for this microregion.
Key words: Cerrado; diversity; species distribution.
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Introdução
O Cerrado ocupa cerca de 2 milhões de km2 das regiões Centro-Oeste,
Sudeste e Nordeste do País, além de encraves na porção norte brasileira (OliveiraFilho & Ratter 2002). É o segundo maior ecossistema Neotropical, ocupando
originalmente entre 20 e 25% da área total do território brasileiro. A partir
do início da última década estima-se que 55% da área desse bioma já foram
convertidos em pastagens cultivadas e lavouras diversas (Machado et al., 2004).
O Estado de Goiás está localizado na área core do Cerrado e ocupa uma
extensão de 340 mil km2. Uma das 18 microrregiões conhecidas é a Quirinópolis
que está situada no sudoeste do Estado e é composta pelos municípios de
Quirinópolis, Gouvelândia, Cachoeira Alta, Caçu, Itarumã, Paranaiguara, Itajá,
São Simão e Lagoa Santa (SIEG, 2006).
Estudos com morcegos no Cerrado são, de forma geral, bastante escasso
e mal distribuídos ao longo do bioma, o que impede a realização de análises
mais aprofundadas (Aguiar & Zortéa 2008). Em especial no Estado de Goiás,
o conhecimento de morcegos é limitado e há ainda muitas lacunas, ainda que
importantes estudos tenham sido conduzidos, como os de Rodrigues et al.
(2002), Esbérard et al. (2005), Zortéa & Tomaz (2006), Sodré et al. (2008),
Zortéa & Alho (2008); Tomaz & Zortéa (2008), Silva et al. (2009), Gomes
(2010), Zortéa et al. (2010), Pina et al. (2013) e Chaves et al. ( 2012).
No Brasil são conhecidas 175 espécies de morcegos pertencentes a nove
famílias, perfazendo 25% de todas as espécies de mamíferos conhecidas no
País. No Cerrado ocorrem cerca de 60% da quiropterofauna conhecida para o
Brasil com 103 espécies (Aguiar & Zortéa, 2008). Todas as famílias brasileiras
de morcegos ocorrem no Cerrado e dentre elas destaca-se a Phyllostomidae por
ser a mais especiosa e abundante, além de abarcar todos os hábitos alimentares
conhecidos para a Ordem Chiroptera e ser fundamental para a estruturação das
comunidades Neotropicais (Paglia et al., 2012).
Este estudo teve como objetivo realizar um levantamento das espécies
de morcegos na microrregião Quirinópolis e avaliar a estrutura da taxocenose.
Material e Métodos
O estudo foi realizado em seis dos nove municípios da microrregião
Quirinópolis, a qual está localizada na região Centro–Oeste do Brasil,
mesorregião Sul Goiano, a Sudoeste do Estado de Goiás (Figura 1). Possui
uma área total de 16.068,103 km² e situa-se às margens do lago de São Simão,
no rio Paranaíba, distante 280 km da capital do Estado, Goiânia.

Figura 1. Microrregião Quirinópolis inserida na região sudoeste do Estado de Goiás (SIEG, 2006).
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Essa microrregião possui predominância de mais de 95% do bioma
Cerrado, caracterizado por um período seco entre abril e setembro e um chuvoso
entre outubro e março, com índices pluviométricos mensais superiores a 100 mm
e de clima tropical chuvoso (Vieira-Santos, 2010). As fitofisionomias originais
encontradas na microrregião incluem áreas campestres, savânicas e florestais
de acordo com a classificação de Ribeiro & Walter (2008).
As atividades de campo foram realizadas ao longo de doze meses, de
abril de 2011 a março de 2012, abordando 19 sítios de capturas (uma coleta
em cada sítio). As amostragens foram escolhidas aleatoriamente e abrangeram
diferentes fisionomias (Tabela 1, Figura 2).
Tabela 1. Sítios de coletas, localização e fisionomia amostrada nos municípios da
microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil
Pontos
de coleta

Localização

Fisionomias*

Município

1

18°25’31.80”S - 50°40’15.80”W

cerrado denso

Quirinópolis

2

18°25’39.90”S - 50°40’01.09”W

antropizado (curral)

Quirinópolis

3

18°25’42.09’’S - 50°39’58.79’’W

antropizado (pomar)

Quirinópolis

4

18°25’38.60’’S - 50°40’00.50’’W

cerradão

Cachoeira Alta

5

18°33’14.60’’S - 50°56’24.39’’W

mata de galeria

Cachoeira Alta

6

18°25’53.10’’S - 50°26’07.50’’W

mata de galeria

Quirinópolis

7

18°25’09.82’’S - 50°26’29.19’’W

cerrado típico

Quirinópolis

8

18°33’48.89’’S - 50°56’10.60’’W

mata seca

Cachoeira Alta

9

18°52’38.90’’S - 50°29’58.70’’W

campo limpo

Paranaiguara

10

18°52’37.30’’S - 50°30’02.00’’W

campo limpo

Paranaiguara

11

18°36’56.99’’S - 50°14’32.30’’W

campo limpo

Gouvelândia

12

18°14’43.40’’S - 50°15’27.20’’W

cerrado ralo

Quirinópolis

13

19°00’27.47’’S - 50°31’05.13’’W

mata seca

São Simão

14

18°26’21.63’’S - 50°26’03.00’’W

antropizado (pomar)

Quirinópolis

15

18°26’16.00’’S - 50°25’55.30’’W

campo sujo

Quirinópolis

16

18°26’16.70’’S - 50°25’55.10’’W

mata de galeria

Caçu

17

18°26’24.60’’S - 50°26’51.77’’W

abrigo artificial (casa)

Quirinópolis

18

18°37’11.40’’S - 51°18’23.40”W

abrigo artificial (casa)

Quirinópolis

19

18°24’47.00’’S - 50°38’57.10’’W

antropizado (pomar)

Quirinópolis

* De acordo com RIBEIRO; WALTER (2008)
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Ponto 1 – Cerrado denso

Ponto 4 – Cerradão

Ponto 5 – Borda da mata de galeria

Ponto 12 – Abrigo artificial (casa)

Figura 2. Sítios de captura de morcegos selecionados para coletas na Microrregião
Quirinópolis, Goiás, Brasil.

Para as capturas noturnas de morcegos foram utilizadas entre duas a
nove redes de neblina mist net (12 x 2,5 m) armadas ao nível do solo até três
metros de altura. As redes eram armadas 30 minutos antes do pôr-do-sol e
permaneciam abertas por quatro horas consecutivas, sendo examinadas a cada
30 minutos. As coletas ficaram restringidas a noites com baixa luminosidade,
como as de lua nova ou minguante, para maximizar as capturas, conforme
descrito por Crespo et al. (1972) e Esbérard (2007).
Outro método empregado para captura de morcegos foi a utilização de
puçás. Este método foi utilizado para captura manual de morcegos em abrigos
(casas).
Os morcegos capturados foram acondicionados individualmente
em sacos de pano enumerados, até o final da sessão de captura. De cada
indivíduo capturado foram verificadas características como sexo, estágio de
desenvolvimento (jovem ou adulto) determinado pelo grau de ossificação
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das epífises dos metacarpos e primeiras falanges das asas (Anthony, 1988);
comprimento do antebraço esquerdo com auxílio de um paquímetro (0,01 mm),
massa corporal de cada indivíduo aferida por uma balança digital (0,1 g), e o
estado reprodutivo (ativos ou não ativos, para machos, e grávidas, lactantes ou
pós-lactantes e inativas, para fêmeas).
Uma amostra de morcegos foi retida para uma identificação mais
precisa com o auxílio das chaves de Vizotto & Taddei (1973), Emmons &
Feer (1997), Koopman (1994), Nowak (1994), Gregorin & Taddei (2002),
Reis et al. (2013), bem como através da comparação com material de coleções
científicas.
Alguns morcegos coletados foram eutanasiados seguindo os padrões
éticos exigidos pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás e
depositados na Coleção Zoológica do Laboratório de Quirópteros da Escola
de Veterinária e Zootecnia/UFG. Este estudo foi realizado com autorização do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Licença IBAMA
nº 24394-1 de 04 de novembro de 2010).
Foi utilizada a curva de acumulação de espécies (curva-do-coletor)
pelo EstimateS 8.2 (Colwell, 2005) baseada na adição de novas espécies
como uma função das campanhas de amostragem, incluindo todos os métodos
de amostragens. A riqueza esperada foi calculada pela média do estimador
Jackknife de 1ª ordem pelo programa ESTIMATES versão 7.5.2 (Colwell,
2005). Os resultados foram obtidos utilizando 1000 sorteios aleatórios sem
reposição das sequências de amostras.
O esforço amostral foi calculado para as coletas em redes de neblina
de acordo com Straube & Bianconi (2002) (área de cada rede pelo tempo de
exposição multiplicado pelo número de repetições e, por fim, pelo número de
redes).
Resultados
Após um esforço amostral de 13.752 m2h com redes de neblina e três
vistorias em abrigos com puçá, foram capturados 141 indivíduos pertencentes
a três famílias, seis subfamílias e 13 espécies de morcegos (Tabela 2).
A família de morcegos com maior número de espécies registradas foi
a Phyllostomidae (11 espécies). As famílias Molossidae e Vespertilionidae
foram representadas por uma espécie cada. Dentro da família Phyllostomidae
a subfamília Stenodermatinae se destacou tanto em número de espécies quanto
de capturas e foi a mais abundante (n = 59) com cinco espécies.
Considerando apenas as coletas sistemáticas com redes de neblina, a

1

1

2

1

1

1

8

10

4

15

* Os sítios 9 e 16 foram retirados da tabela, pois não foi capturado nenhum espécime.

1

23

3

1

Total

1

1

1

1

9

1

2

2

Molossus molossus

Molossidae

Eptesicus furinalis

Vespertilionidae

Artibeus cinereus

Artibeus lituratus

Phyllostomus hastatus

Glossophaga soricina

Phyllostomus discolor

1

1

7

1

11

2

17

12

2

1

27

2

3

1

1

6

Sturnira lilium

1

Anoura caudifer

1

10

5

6

6

Artibeus planirostris

1

1

4

Sítios de coleta*

Desmodus rotundus

4

3

Platyrrhinus lineatus

1

2

7

3

1

Carollia perspicillata

Phyllostomidae

Família/Espécie

10

1

2

2

5

13

7

6

1

14

Tabela 2. Espécies de morcegos capturadas na microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil de morcego
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4
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2

3

19
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1

3

1

2

3

4

5

8

8

13
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46
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espécie mais capturada foi Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) com 46
indivíduos capturados, e também aquela presente em maior número de sítios
(n = 8; Tabela 2). A segunda espécie mais capturada foi Artibeus planirostris
(Spix, 1823) seguida de Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818). As espécies
que registraram poucos exemplares foram: Artibeus lituratus (Olfers, 1818),
Artibeus cinereus (Gervais, 1856), Eptesicus furinalis (d’Orbigny, 1847)
(Tabela 2).
Três espécies foram capturadas em abrigos incluindo uma colônia de
22 indivíduos de Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810). As outras duas
espécies foram iAnoura caudifer ( N = 4) e um exemplar de Molossus molossus
(Pallas, 1766) (Tabela 2).
Quanto à estrutura trófica dos morcegos amostrados nas coletas
sistemáticas com redes de neblina, observa-se a predominância dos frugívoros
com 50% das espécies (n = 6), nectarívoros e onívoros com 16,7% cada (duas
espécies cada) e hematófagos e insetívoros com 8,3%, com registro de uma
espécie cada.

Figura 3. Curva de espécies estimadas (Jackknife 1) de acordo com esforço amostral
(dias de captura). As barras representam o intervalo de confiança de cada valor médio
que é 95% da associação à estimativa.
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Figura 4. Curva de acumulação e rarefação das espécies de morcegos capturados na
microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil.

Em relação à abundância, os frugívoros também dominaram, com
71,9% das capturas (82 indivíduos). Os frugívoros mais abundantes na área
de estudo foram: C. perspicillata (n = 46 capturas) e A. planirostris (n = 16).
Seguiram-se aos frugívoros, os morcegos nectarívoros com 11,4% (n = 13),
onívoros e hematófagos com 7% cada (n = 9), e insetívoros com 2,6% (n = 3).
Segundo o estimador Jackknife de 1ª ordem são esperadas a ocorrência
de 15,8 espécies com um intervalo de confiança de ± 4,3 espécies para este tipo
de amostragem com redes de neblina (Figura 3). Desta forma, 82% da fauna
esperada foi amostrada neste estudo.
A curva rarefação corroborou o estimador de riqueza, mostrado uma
inclinação ascendente (Figura 4).
Discussão
Todas as espécies de morcegos aqui relatadas já foram registradas para
o bioma Cerrado. Uma compilação baseada dos trabalhos de Rodrigues et al.,
(2002); Esbérard et al., (2005); Zortéa & Tomaz, (2006); Sodré et al. (2008);
Zortéa & Alho, (2008); Tomaz & Zortéa, (2008); Silva et al., (2009); Gomes,
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(2010); Zortéa et al., (2010); Pina et al., (2013), Chaves et al., (2012) indica a
ocorrência de 59 espécies de morcegos para Goiás, embora Reis et al. (2013),
no guia de identificação de mamíferos do Brasil cite apenas 48 espécies para o
estado. Estes dados revelam o quadro incipiente de conhecimento acerca dos
morcegos em Goiás.
Levando-se em consideração que existem 103 espécies de quirópteros
registrados para o Cerrado (Aguiar & Zortéa 2008), as espécies capturadas neste
estudo correspondem a 12,6% do total de morcegos ocorrentes neste bioma.
A maior riqueza de Phyllostomidae verificada neste estudo corrobora
com a maior parte dos estudos realizados na região Neotropical (e.g. Gianini &
Kalko, 2004; Zortéa & Alho, 2008; Camargo et al., 2009), incluindo o Cerrado
(Rodrigues et al., 2002; Esbérard et al., 2005; Zortéa & Tomaz, 2006; Sodré
et al., 2008; Zortéa & Alho, 2008; Tomaz & Zortéa, 2008; Silva et al., 2009;
Gomes, 2010; Zortéa et al., 2010; Pina et al., 2013; Chaves et al., 2012; Zortéa
et al. 2010).
Segundo Bianconi et al. (2004), na região Neotropical, as comunidades
de morcegos são predominantemente compostas pela família Phyllostomidae.
A predominância de filostomídeos sobre outras famílias de morcegos pode
estar associada à metodologia de captura, pois os morcegos desse grupo são
facilmente capturados em redes de neblina, permitindo uma amostragem
abundante (Zortéa et al., 2010; Oliveira et al., 2011).
A dominância de C. perspicillata era esperada, já que esta espécie é
considerada a mais comum em levantamentos em diversas áreas da região
Neotropical (Zortéa et al. 2010), Tal quadro foi registrado na Amazônia
(Bernard, 2001), no Cerrado (Gonçalves & Gregorin, 2004; Tomaz & Zortéa,
2008) e na Mata Atlântica (Baptista & Mello, 2001; Dias & Peracchi, 2008).
O único exemplar capturado da família Molossidae, Molossus molossus,
foi obtido em uma busca ativa em abrigo diurno. Esta espécie apresenta voo
muito alto e rápido, característico da maioria das espécies da família, sendo
difícil sua captura através de redes de neblina.
Da família Vespertilionidae foram capturados três espécimes de
Eptesicus furinalis no momento de dessedentação em um riacho, no qual foram
armadas as redes. Esta espécie foi registrada recentemente para o Estado de
Goiás (Zortéa, et al., 2010).
A observação da maior abundância ter sido atribuída aos morcegos
frugívoros era esperada. Cademartori et al. (2010), afirmaram que as redes de
neblina armadas em até 3 m de altura, ao nível de árvores frutíferas, facilitam
esse resultado, já que os frugívoros, como destacado por Willig & Moulton
(1989), comportam-se como forrageadores oportunistas e utilizam os itens
alimentares como estão disponíveis no ambiente. Entretanto, essa metodologia
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não limita a captura de insetívoros catadores que se concentram na subfamília
Phyllostominae e tampouco dos morcegos de copa, pois quando se trata de
levantamentos no Cerrado, as árvores não atingem grandes alturas e estas
espécies estão mais próximas das redes (Zortéa & Alho, 2008; Zortéa, et al.,
2010).
Deve-se ressaltar que a curva de acúmulo de espécies de morcegos,
apesar de mostrar uma certa estabilização, apresenta um alto intervalo confiança.
Este dado, aliada a curva de rarefação, que apresenta uma tendência de
incremento de espécies, indicam que novos registros são esperados na área de
estudo. No entanto, ressalta-se que estudos pontuais no cerrado têm revelado
uma riqueza maior que a encontrada (15-25 espécies – Zortéa & Alho 2008).
Os baixos valores de riqueza abundância podem ser justificado pelos relativo
baixo esforço amostral e também pelo elevado grau de degradação ambiental
da região com grande parte das unidades naturais transformadas em plantações
de grão, especialmente soja, cana-de-açúcar e pastagens (Borges et al. 2010;
Silva & Castro, 2011).
Apesar de o Cerrado apresentar expressiva diversidade, a fauna de
morcegos é pouco estudada neste bioma, sendo restrita a alguns estudos
pontuais ou poucos distribuídos. As espécies de morcegos capturadas já foram
citadas por outros autores, como os referenciados no presente trabalho, para o
Estado de Goiás e para o Cerrado, porém, para a microrregião Quirinópolis a
presença destas espécies foi apresentada pela primeira vez.
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Anurofauna de uma localidade na Mata Atlântica
setentrional, Alagoas, Brasil
Cristiane Nikely Silva Palmeira1,* & Ubiratan Gonçalves1
RESUMO: Listas de espécies constituem o primeiro passo para o monitoramento
da fauna, pois contribuem para o conhecimento dos hábitats, avaliação do estado
de conservação das espécies e servem como ferramenta auxiliar para medidas
de conservação. É apresentado neste artigo o inventário da anurofauna em
uma localidade inserida no domínio da Mata Atlântica nordestina, localizada
no município de Boca da Mata, Alagoas. Para o trabalho em campo, foram
realizadas excursões semanais entre os meses de Junho a Agosto de 2011,
totalizando dez dias de esforço amostral. Foram registradas 32 espécies de
anfíbios anuros pertencentes às famílias Bufonidae (três), Craugastoridae (uma),
Hylidae (17), Leptodactylidae (nove), Odontophrynidae (uma) e Ranidae (uma).
Os estimadores de primeiro ordem Jackknife1 e Chao1 sugeriram uma riqueza
de pelo menos 39 espécies. A maior riqueza de espécies da família Hylidae
é algo comum em inventários na região neotropical, que evidência a grande
capacidade de adaptação desses indivíduos em ocupar com sucesso ambientes
de grande heterogeneidade estrutural, até mesmo locais alterados como a região
estudada. O dendrograma de similaridade mostrou uma maior afinidade da área
de estudo com outras áreas do nordeste e evidenciou uma grande diferença na
composição da Mata atlântica nordestina em relação a do sudeste. No tocante
a inventários com anuros na parte setentrional da Mata Atlântica, pesquisas
ainda são escassas, se fazendo necessárias, ao melhor conhecimento da riqueza
atual, a fim de obter uma situação mais precisa da diversidade de anuros neste
hotspot mundial.
Palavras – chave: Anfíbios; Riqueza; Boca da Mata; Levantamento; Nordeste.
ABSTRACT: (The anuran fauna of a locality in the northern Atlantic
Rainforest, Alagoas, Brazil.) Species lists are the first step for monitoring
fauna, since they contribute to the knowledge of habitats, to an assessment of
the conservation status of the species, and also serve as an auxiliary tool for
1
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conservation measures. An inventory of the anuran fauna in a locality within
the northeastern Atlantic Rainforest domain, located in the municipality of
Boca da Mata, state of Alagoas, is presented in this article. During fieldwork,
weekly excursions were made from June to August 2011, totaling ten days
of sampling effort. Thirty-two species of anurans, belonging to the families
Bufonidae (three), Craugastoridae (one), Hylidae (17), Leptodactylidae (nine),
Odontophrynidae (one) and Ranidae (one) were recorded. First order estimators,
Jackknife1 and Chao1, suggested an richness of at least 39 species. The highest
species richness being of the Hylidae family is common in inventories in the
Neotropics, evidence of the great adaptability that these individuals have
to successfully occupy environments of large structural heterogeneity, even
disturbed localities such as the study area. The similarity dendrogram showed
a greater affinity of the study area with other areas of the northeast and showed
a great difference in the composition of the northeastern Atlantic Forest when
compared to the southeast. Research is scarce regarding inventories of anurans in
the northern part of the Atlantic Forest, making it necessary to better understand
the current richness in order to obtain a more accurate situation of the diversity
of anurans in this global hotspot.
Key-words: Amphibians, richness; Boca da Mata; survey; northeast.
Introdução
Os anuros são os anfíbios mais diversificados no mundo, com cerca de
6.200 espécies conhecidas (Haddad et al., 2013), e a região neotropical possui
a maior riqueza de espécies desse grupo no mundo (Silvano & Segalla, 2005).
No Brasil existem aproximadamente 988 espécies conhecidas, destas cerca de
530 ocorrem na Mata Atlântica (Frost, 2014).
Acredita-se que, o domínio morfoclimático da Mata Atlântica,
contém maior diversidade de espécies que a maioria das formações florestais
amazônicas, bem como níveis elevados de endemismos (Morellato & Haddad,
2000), possui cerca de 7.7% das espécies de anfíbios do planeta, com 472
espécies exclusivas para esta formação (Haddad et al., 2013).
Essa grande diversidade é favorecida pelo relevo irregular encontrado
em regiões distintas do Brasil, o que facilitou o processo de especiação e
contribuiu para o acentuado número de endemismos observados entre os
anfíbios (Feio et al., 1998; Cruz & Feio, 2007). Outro fator que facilitou esse
processo é a grande dependência em relação a diversos fatores ambientais
por parte dos anuros, uma vez que eles são isolados por características como
umidade do ar, cobertura vegetal, presença de água e distância geográfica
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(Forlani et al., 2010).
Várias espécies de anfíbios possuem ampla distribuição e potencialmente
podem servir como espécies-chave para avaliar longas mudanças geográficas
ou globais no ambiente. Outras espécies são especialistas de hábitat ou têm
distribuição restrita, e podem acusar uma perturbação local (Silvano & Segalla,
2005), sendo reconhecidos como bioindicadores da qualidade ambiental
(Machado et al., 1999).
Na última década houve um significativo aumento no número de estudos
sobre comunidades de anfíbios (Brasileiro et al., 2005; Dixo & Verdade, 2006;
Zina et al., 2007; Serafim et al., 2008; Ribeiro-Júnior & Bertoluci, 2009; Forlani
et al., 2010, Pansonato et al., 2011), mesmo assim, grandes e importantes
lacunas no conhecimento persistem, lacunas que vão desde áreas básicas
como taxonomia, morfologia, citogenética e história natural, até a avaliação
de padrões em ecologia de comunidades e conservação (Araújo et al., 2009;
Rossa-Feres et al., 2011).
A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais devastados e mais
seriamente ameaçados do Brasil (Myers et al., 2000; Forlani et al., 2010).
Estudos de anfíbios anuros da Floresta Atlântica ainda são pouco conhecidas,
devido ao número reduzido de estudos a médio e longo prazo e à falta de
levantamentos faunísticos em diferentes regiões (Haddad & Sazima, 1992;
Pombal & Gordo, 2004).
A obtenção de listas de espécies constitui o primeiro passo para o
monitoramento da fauna, pois contribuem para o conhecimento de hábitats,
avaliação do estado de conservação das espécies e servem como ferramenta
auxiliar para medidas de conservação (Pimenta et al., 2005; Colombo et al.,
2008). A falta de conhecimento sobre a diversidade, riqueza, composição das
taxocenoses, distribuição geográfica, relações ecológicas e evolutivas das
espécies nativas de anfíbios anuros é um fator limitante para o planejamento e
tomada de decisões sobre estratégias de conservação destes animais (Silvano
& Segalla, 2005; Colombo et al., 2008).
O presente estudo teve como conhecer a Anurofauna da Fazenda Cariri
da Prensa, localizada no município de Boca da Mata, Alagoas, Brasil, e ampliar
o conhecimento sobre a herpetofauna da Mata Atlântica alagoano.
Material e Métodos
O estudo foi desenvolvido na localidade conhecida como Fazenda Cariri
da Prensa, (9°41’27.96”S, 36°12’01.23”O, a uma altitude de 96 m) (Fig. 1),
localizada no município de Boca da Mata, Alagoas, nordeste do Brasil.
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Figura 1. Mapa do estado de Alagoas. Ponto preto destacando a localização da área
de estudo.

A região fitogeograficamente esta inserido na Microrregião de São
Miguel dos Campos, composta pelos munícipios de São Miguel dos Campos,
Anadia, Boca da Mata, Campo Alegre, Coruripe, Jequiá da Praia, Junqueiro,
Roteiro e Teotônio Vilela. Nestes munícipios ocorrem Floresta Ombrófila e
Estacional. A microrregião é caracterizada por apresentar umas das mais baixas
coberturas florestais do estado (396,9 km2/13,31%) de sua área total (2982,04
km2). O município de Boca da mata apresenta a segunda menor cobertura desta
região (11,63 km2/ 6,22%) de uma área de 186,90km2 (Menezes, 2010).
A área de estudo possui cerca de 242 hectares, encontrando-se bastante
alterada pela exploração da monocultura da cana-de-açúcar, plantio de mandioca
e pecuária de corte. Os remanescentes de Mata Atlântica localizados dentro da
propriedade estão bastante descaracterizados, resumindo-se a vegetação que
protege os açudes (reservatórios artificiais), um fragmentos de 22 hectares na
área mais externa da fazenda, o restante da vegetação compõe a mata ciliar
que margeia o rio Boca da Mata um importante afluente do Rio São Miguel,
que tem sua foz desembocando na lagoa do Roteiro (Menezes, 2010). Na
propriedade ainda há uma área encharcada com várias nascentes que ajudam a
formar um pequeno riacho, localizada na parte central, este alagado em alguns
pontos pode chegar a um metro de profundidade que drenam para o rio Boca
da Mata. No meio do canavial são formadas poças d’água que são importantes
sítios de vocalizações (Fig. 2)
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Figura 2. Ambientes de coleta. A & B = Vista parcial da localidade de estudo; C = Poça
no meio do canavial; D = Rio Boca da Mata; E & H = Açude por bordeado parcialmente
por vegetação nativa; F = Bromeliácea epífita; G = Localidade encharcada (brejo).
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O clima é tropical chuvoso com verão seco, segundo a classificação
de Köppen (1948), com precipitação média anual de 1500 mm (Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Alagoas SEMARH-AL), com média mensal entre os períodos de coleta de 250,2 mm e
temperatura média anual de 29°C (Silva & Cabeda, 2006).
As excursões a campo foram realizadas semanalmente com duração de
dois dias, entre os meses de Junho a Agosto de 2011. No total foram investidos
10 dias, com um esforço amostral de 120 horas/coletor. Em cada visita foi
realizado um levantamento em sítios de reprodução (Scoot Jr. & Woodward,
1994), efetuado em dois açúdes, nas margens do rio e do riacho, no brejo
formado por nascentes e nas poças temporárias no canavial da propriedade. O
perímetro de cada corpo d’água foi percorrido lentamente, sendo registradas as
espécies com machos em atividade de vocalização como descrito em Armstrong
e Conte (2010).
Também foram percorridas trilhas aleatoriamente no interior dos dois
remanescentes de Mata Atlântica, onde as trilhas foram percorridas lentamente,
e registradas as vocalizações de indivíduos distantes de corpos d’água. As
amostragens foram realizadas entre 18:00 e 01:00 horas para excursões noturnas,
período que a maioria das espécies estão em atividade (Valdujo et al., 2011) e
entre 8:00 e 13:00 horas nas diurnas. As coletas diurnas foram realizadas por
busca ativa, que consistia na inspeção da serapilheira, troncos caídos, casca
e galhos de árvores, pastagens, vegetação na borda dos açudes, vegetação na
borda do rio e riacho, poças temporárias no meio do canavial, brejos, interior
de plantas (bromélias) e outros possíveis abrigos para anfíbios.
Curvas de acumulação de espécies foram geradas com auxílio do
programa EstimateS (Colwell, 2013), calculadas com os dados diários das
coletas, através dos índices não-paramétricos de primeira ordem Jackknife1 e
Chao1 após 1000 aleatorizações.
Para avaliar e caracterizar a variação da riqueza da anurofauna
comparou-se os resultados obtidos com 12 inventários feitos na Mata atlântica
do Nordeste e Sudeste, utilizando o índice de similaridade de Jaccard (Magurran,
1988) calculado com auxílio do programa MVSP 3.2 (Kovach, 2013).
Os espécimes testemunhos foram coletados sob autorização número
28997-1 do ICMBio e eutanasiados por injeção de solução anestésica (cloridrato
de lidocaína 2%), e fixados em formol a 10%, posteriormente transferidos
para recipientes contendo álcool a 70%. Todos os exemplares estão tombados
na coleção científica de Herpetologia do Museu de História Natural da
Universidade Federal de Alagoas (MUFAL-UFAL).
A identificação das espécies foi realizada com base em bibliografia,
comparação direta com exemplares da coleção herpetológica do Museu de
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História Natural da Universidade Federal de Alagoas, e consulta à especialistas.
A nomenclatura segue Frost (2014), Haddad et al., (2013) e SBH (2012).
Resultados
Durante o período de estudo, foram registradas 32 espécies de
anfíbios anuros pertencentes a seis famílias e doze gêneros (Tabela 1; Fig. 3):
Bufonidae (três), Craugastoridae (uma), Hylidae (17), Leptodactylidae (nove),
Odontophrynidae (uma) e Ranidae (uma). As espécies mais abundantes foram
Pristimantis ramagii (19%), seguida de Pseudopaludicola mystacalis (18,5%),
Physalaemus cuvieri (10,5%), Scinax auratus (9,4%) e Rhinella jimi (8,6%).
Quanto ao registro das espécies no ambiente, dez (31%) foram
encontradas em ambiente periantrópico, dentro de habitações humanas ou a
menos de cinco metros da mesma; Onze na vegetação na borda de açude (34%),
com uma espécie exclusivamente neste ambiente; 14 no brejo (43%), com duas
espécies exclusivamente neste ambiente; 20 em poças no canavial (62%), com
12 espécies exclusivamente neste tipo de ambiente; Seis na vegetação na borda
de riacho ou rio (18%); três (9%) na borda da mata; Uma (3%) no interior da
mata; Uma (3%) dentro de bromélia tanque (Tabela 1).
Seis espécies foram consideradas comuns, sendo encontradas em todas as
excursões (Rhinella jimi, Dendropsophus branneri, Scinax auratus, S. nebulosus,
Physalaemus cuvieri, Pseudopaludicola mystacalis), oito foram consideradas
ocasionais, aparecendo em no máximo duas excursões (Rhinella crucifer,
Proceratophrys renalis, Dendropsophus elegans, D. haddadi, Hypsiboas exastis,
Scinax eurydice, S. pachychrus, Physalaemus albifrons e Lithobates palmipes).
O dendrograma de agrupamento (Fig. 4) mostrou a segregação das
áreas em dois grupos: a Mata Atlântica do sudeste - a partir de Minas Gerais
representados por quatro estudos realizados em São Paulo e um em Minas
Gerais; a Mata Atlântica Nordestina - constituída por dois estudos na Bahia, um
em Sergipe, dois em Pernambuco, um na Paraíba e um no Rio Grande do Norte.
Notou-se ainda que há uma grande diferença quanto à composição da anurofauna,
mesmo levando-se em conta a ampla ocorrência de algumas espécies, como
Dendropsophus minutus, Dendropsophus nanus, Scinax fuscovarius, Scinax
x-signatus, Physalaemus cuvieri e Leptodactylus fuscus. Houve uma maior
afinidade da área de estudo com o inventário realizado no Refúgio da Vida
Silvestre Mata do Junco, município de Capela, no estado de Sergipe. Todavia esta
similaridade entre Boca da Mata e Capela não superou 60%, o que provavelmente
seria um indicativo da diferença na riqueza não somente em relação à Capela,
mas para as outras áreas no nordeste, ao sul e norte do Rio São Francisco.
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Tabela 1. Anuros registrados na Fazenda Cariri da Prensa (Boca da Mata, Alagoas),
entre os meses de Junho a Agosto de 2011, ambiente de ocorrência e suas respectivas
distribuições (Frost, 2014; Haddad et al., 2013). AP = Ambiente Periantrópico; VBA
= Vegetação na Borda de Açude; B = Brejo; VBR = Vegetação na Borda de Riacho
ou Rio; IM = Interior de Mata; PC = Poça no Canavial; BT = Bromélia Tanque; BM
= Borda da Mata.
Família/ Espécie

Abundância
relativa

Ambiente
de
ocorrência

Distribuição

%

Total

Rhinella crucifer (WiedNeuwied, 1821)

0,15

1

AP; VBA

Mata atlântica em CE, PB, PE, AL, SE,
BA, MG, ES e RJ.

Rhinella granulosa
(Spix, 1824)

2,4

15

AP; B; VBA;
VBR.

RJ, MG, ES, BA, PI, MA, PE, AL, PB,
CE, RN e SE.

Rhinella jimi (Stevaux,
2002)

8,6

54

AP; VBA; VBR. Nordeste do Brasil.

19

119

VBA; IM; BM

RN até BA.

Dendropsophus branneri
(Cochran, 1948)

5,7

36

B; VBA; VBR;
PC; AP.

PE, AL, SE, BA, MG, ES, RJ, RN e
PB.

Dendropsophus elegans
(Wied-Neuwied, 1824)

1,3

8

PC

BA, ES, RJ, MG, SP, PR, SC, SE, PB,
AL, PE e RN.

Dendropsophus haddadi
(Bastos & Pombal, 1996)

0,5

3

PC

ES, BA, PE, RJ e AL.

Dendropsophus minutus
(Peters, 1872)

0,8

5

PC

Colômbia, Guianas, Peru, Venezuela,
Trindade, Equador, Uruguai, Bolívia,
Paraguai e Argentina. Em todo o
Brasil.

Dendropsophus nanus
(Boulenger, 1889)

0,6

4

PC

Em todo o Brasil exceto no ES.
Guianas, Paraguai, Argentina, Bolívia
e Uruguai.

Dendropsophus soaresi
(Caramaschi & Jim,
1983)

0,95

6

PC

PI, PB, PE, CE, MA, MG, TO, BA,
GO, SE, AL e RN.

Hypsiboas
albomarginatus (Spix,
1824)

0,6

4

B

Colômbia até Guianas, no Brasil de RN
até SC.

Bufonidae

Craugastoridae
Pristimantis ramagii
(Boulenger, 1888)
Hylidae
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Tabela 1 (cont.)
Família/ Espécie

Abundância
relativa

Ambiente
de
ocorrência

Distribuição

%

Total

1

7

B; VBA; AP;
VBR; PC

Leste do Panamá, norte da Colômbia,
Venezuela, Guianas. No Brasil, MG,
RJ, ES, BA, SE, AL, PE e PB.

Hypsiboas exastis
(Caramaschi &
Rodrigues, 2003)

0,15

1

PC

PE, BA e AL.

Hypsiboas raniceps
Cope, 1862

2,1

13

PC

Colômbia, Venezuela, Guianas,
Paraguai, Argentina e Bolívia. No
Brasil, AL, AM, BA, CE, MG, MS,
MT, MA, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN,
SE e SP.

Phyllomedusa nordestina
Caramaschi, 2006

1,6

10

B; PC

BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, MA e
PI.

Scinax auratus (WiedNeuwied, 1821)

9,4

59

VBA; B; BT

MG, BA, SE, AL e PB.

Scinax eurydice
(Bokermann, 1968)

1,4

9

PC

SP, RJ, BA, ES, SE e AL.

Scinax fuscovarius (A.
Lutz, 1925)

1,4

9

PC; AP

Argentina, Paraguai e Bolívia. No
Brasil, RS, SC, PR, SP, MG, RJ, ES,
BA, GO, TO, MS e MT.

Scinax nebulosus (Spix,
1824)

5

31

VBA; B; AP

Venezuela, Guianas e Bolívia. No
Brasil, AL, CE, MA, AC, MT, AM,
RR, AP, PA, PI, RO, TO, PB, RN e PE.

Scinax pachycrus
(Miranda-Ribeiro, 1937)

0,15

1

PC

CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA e MG.

Scinax x-signatus (Spix,
1824)

0,8

5

AP; PC

Colômbia e Venezuela. Em todo o
Brasil exceto em RS e SC.

Adenomera hylaedactyla
(Cope, 1868)

0,8

5

PC

Colômbia, Peru, Guianas, Venezuela,
Equador, Bolívia, leste e centro-oeste
do Brasil.

Leptodactylus fuscus
(Schneider, 1799)

1,9

1,9

B

Panamá na América do Sul, a leste dos
Andes, Bolívia, Paraguai e Argentina.
Em todo o Brasil.

Leptodactylus latrans
(Steffen, 1815)

0,6

4

B; VBA; PC

RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, BA, SE,
AL, PE, PB, MS, MT, GO, DF, TO,
PA, AM e RO.

Hypsiboas crepitans
(Wied-Neuwied, 1824)

Leptodactylidae
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Tabela 1 (cont.)
Família/ Espécie

Abundância
relativa

Ambiente
de
ocorrência

Distribuição

%

Total

Leptodactylus natalensis
A. Lutz, 1930

1,4

9

B; BM; VBR;
AP

RN, PB, PE, AL, SE, BA, ES, RJ, PI
e CE.

Leptodactylus troglodytes
Lutz, 1926

0,8

5

B; BM

MG, BA, MA, PI, CE, RN, SE, AL,
PE e PB.

Leptodactylus vastus
Lutz, 1930

1,3

8

B; VBA; PC; AP Nordeste do Brasil e Amazônia
Boliviana.

Physalaemus albifrons
(Spix, 1824)

0,3

2

PC

Nordeste e centro-oeste do Brasil.

Physalaemus cuvieri
Fitzinger, 1826

10,5

66

B; PC

Em todo o Brasil exceto AC e RR.
Argentina, Bolívia, Paraguai e
Venezuela.

Pseudopaludicola
mystacalis (Cope, 1887)

18,5

116

B; VBR

Sul e leste do Brasil, Bolívia, Paraguai,
Argentina e Uruguai.

0,15

1

PC

CE, AL, PB, PE, SE, BA e MG.

Lithobates palmipes
(Spix, 1824)

0,15

1

VBA

Colômbia, Equador, Peru, Bolívia,
Venezuela, Guianas. No Brasil para
MT, AL, PE, PB, AM, RO, RR, AP, AC,
PA, GO, TO, RN, SE, BA, GO e PI.

Total

100

629

Odontophrynidae
Proceratophrys renalis
(Miranda-Ribeiro, 1920)
Ranidae

Figura 3. A – Rhinella crucifer; B – Rhinella granulosa; C – Rhinella jimi; D –
Pristimantis ramagii; E – Dendropsophus branneri; F – Dendropsophus elegans; G
– Dendropsophus haddadi; H – Dendropsophus minutus; I – Dendropsophus nanus;
J – Dendropsophus soaresi; K – Hypsiboas albomarginatus; L – Hypsiboas crepitans;
M –Hypsiboas exastis; N – Hypsiboas raniceps ; O – Phyllomedusa nordestina; P –
Scinax auratus; Q – Scinax eurydice; R – Scinax fuscovarius; S – Scinax nebulosus;
T – Scinax pachycrus; U – Scinax x-signatus; V – Adenomera hylaedactyla; W –
Leptodactylus fuscus; X – Leptodactylus latrans; Y – Leptodactylus natalensis; Z –
Leptodactylus troglodytes; A1 – Leptodactylus vastus; B1 – Physalaemus albifrons;
C1 – Physalaemus cuvieri; D1 – Pseudopaludicola mystacalis; E1 – Proceratophrys
renalis; F1 – Lithobates palmipes. Fotos: A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, N, O, Q, R, T, U,
W, X, Y, Z, A1, B1, C1, D1 por Ubiratan Gonçalves; G, P, S e E1 por Gabriel Skuk; H
e M por Barnagleison Lisboa; F1 por Edelmo Gonçalves.
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Figura 4. Dendrograma de similaridade para inventários da Anurofauna em 13
localidades de Mata Atlântica brasileiras, através do índice de Jaccard. Legenda:
Fazenda Cariri da Prensa - presente estudo; Cicchi et al., 2009 – Parque Estadual da
Ilha Anchieta, Ubatuba, São Paulo; Araújo et al., 2009 – Parque Estadual de Furnas
do Bom Jesus, Pedregulho, São Paulo; Condez et al., 2009 – Municípios de Tapiraí
e Piedade, São Paulo; Forlani et al., 2010 – Parque Estadual Carlos Botelho, Região
da Serra de Paranapiacaba, São Paulo; Betoluci et al., 2009 – Estação de Pesquisa e
Desenvolvimento Ambiental de Peti, Minas Gerais; Camurugi et al., 2010 – Reserva
Ecológica da Michelin, Igrapiúna, Bahia; Juncá, 2006 - Praia do Forte e Serra da Jibóia,
Bahia; Santana et al., 2008 – Mata do Buraquinho, João Pessoa, Paraíba; Magalhães et
al., 2013 – Escola Agrícola de Jundiaí, Macaíba, Rio Grande do Norte; Silva & Moura,
2011 – Complexo de fragmentos desconectados de Mata Atlântica em Aldeia, Recife,
Pernambuco; Santos, 2011- Refúgio Charles Darwin, Igarassu, Pernambuco; Morato
et al., 2011 – Refúgio da Vida Silvestre Mata do Junco, Capela, Sergipe.

A curva de rarefação realizada através do estimador de primeira
ordem Jackknife 1 não demonstrou tendência à estabilidade, indicando que
possivelmente o número real de espécies esta subestimado, sugerindo uma
ocorrência de 39 ± 4 espécies (Fig. 5). Utilizando o estimador de primeira ordem
Chao1 a curva mostrou-se com uma tendência à estabilidade 37 ± 6 espécies
dando a entender que o esforço amostral foi suficiente.
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Figura 5. Curva de rarefação de espécies para 10 unidades amostras, calculada através
dos estimadores de primeira grandeza Jackknife 1 e Chao 1; as barras representam o
desvio padrão.
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Discussão
A riqueza da Anurofauna tem uma grande variação na Mata atlântica,
que pode oscilar entre 14 e 65 espécies dependendo da localidade (Santana
et al., 2008; Cicch et al., 2009; Camurugi et al., 2010; Fortani et al., 2010;
Silva & Moura, 2011; Santos, 2011; Magalhães et al., 2013), o número de
espécies registradas para este estudo está dentro daquela esperada para áreas
do nordeste (Morato et al., 2011; Silva & Moura, 2011; Magalhães et al.,
2013) e comparadas com áreas do sul e sudeste (Colombo et al., 2008; Maffei
et al. 2011; Vilela et al., 2011; Lucas & Marocco, 2011), mesmo com esforço
amostral diferenciado.
As espécies encontradas representa 59,25% das registradas por Silva
et al. (2006), no primeiro trabalho realizado para anfíbios em áreas de Mata
Atlântica baseado nas espécies testemunhos da coleção de anfíbios do Museu
de História Natural da Universidade Federal de Alagoas, onde foram listadas
54 espécies de anfíbios. Entretanto, o número de espécies com ocorrência para
o estado, esta subestimado, uma vez que o registro atual desta coleção indica
uma riqueza muito maior.
O predomínio das famílias Hylidae e Leptodactylidae, é um fato comum
em inventários da anurofauna na região Neotropical, e registrado em várias
localidades do Brasil, inclusive na Mata Atlântica (Juncá, 2006; Colombo et
al., 2008; Serafim et al., 2008; Trindade et al., 2010; Valdujo et al., 2011; Vilela
et al., 2011; Maffei et al., 2011; Magalhães et al., 2013).
Várias espécies de hilídeos conseguem ocupar com sucesso ambientes
de grande heterogeneidade espacial, como áreas de mata (Cardoso et al., 1989;
Gonçalves et al., 2012) e até mesmo ambientes alterados como a localidade de
estudo. Por outro lado, leptodactilídeos são espécies adaptadas a áreas abertas,
evidenciando o avançado grau de degradação na estrutura dos ambientes
florestas (Feio & Ferreira, 2005).
A família Leptodactylidae é composta por de 76 espécies com ocorrência
para o Brasil (Bernarde, 2012) além da grande riqueza, outro fato que contribui
para seu sucesso na ocupação dos ambientes é que são generalistas, com alto
poder de resistência, dependendo apenas da presença de corpos d’água, mesmo
que não apresentem boa qualidade (Coelho & Oliveira, 2010). A transformação
do ambiente ao que parece também favoreceu as espécies das outras famílias,
uma vez que nenhuma foi exclusiva no interior da mata.
De acordo com Haddad (1998) e Armstrong & Conte (2010), essas
espécies podem ser consideradas sinantrópicas, uma vez que se beneficiam
de modificações antrópicas do ambiente que disponibilizam novas áreas para
reprodução. Como essas espécies não necessitam de recursos especializados
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para reprodução, elas são mais tolerantes a alterações ambientais e, desse modo,
podem ampliar sua distribuição.
Segundo Araújo et al., (2009) as diferenças entre as taxocenoses
do bioma, é devido a compartimentalizações topográficas complexas, com
subáreas muito diferenciadas entre si, e que o padrão de composição de espécies
demonstra que a mata atlântica não pode ser considerada como uma unidade
biogeográfica, onde o relevo e o clima, do sul ao nordeste do Brasil estão entre
os principais fatores responsáveis por estas diferenças, corroborando para isto
o trabalho de Forlani et al., (2010), o que poderia justificar a ausência de várias
espécies na área, que tem ocorrência para outras áreas de Mata Atlântica do
estado, como a ESEC de Murici, a APA do Catolé em Maceió ou o a mata do
Engenho Coimbra, maior remanescente alagoano localizado no município de
Ibateguara, extremo norte do estado.
Boca da Mata esta inserida na região de Mata Atlântica ao norte do Rio
São Francisco, que forma uma peculiar unidade biogeográfica, abrangendo
os estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba com muitos enclaves, no Rio
Grande do Norte, Ceará e Piauí, sendo considerado um importante centro de
endemismo na América do Sul (Filho & Leme, 2006). Esta condição sugeriria
uma maior semelhança entre as áreas dentro desta unidade. Entretanto, houve
uma maior similaridade na composição da anurofauna entre o Refúgio da Vida
Silvestre Mata do Junco, Capela, Sergipe (Morato et al., 2011), um remanescente
localizado ao sul do Rio São Francisco. Provavelmente este fato deve-se a
proximidade geográfica entre elas (132 km).
Percebe-se um decréscimo na similaridade entre as localidades
analisadas, que se acentua em direção ao sul e ao norte do estado de Alagoas,
mesmo em relação aos remanescentes dentro da área de endemismo, sugerindo
que esta peculiaridade biogeográfica pode ser menos abrangente e que Alagoas
poderia representar uma unidade diferenciada. Esta ideia é fortalecida pela
ausência de endemismo em Pernambuco e Paraíba. Ainda corroborando para o
fortalecimento desta ideia as diversas descrições de novas espécies de anfíbios
e répteis nos últimos anos, restritas a Alagoas (Phyllodytes gyrinaethes Peixoto,
Caramaschi, & Freire, 2003; Dendropsophus studerae Carvalho-e-Silva,
Carvalho-e-Silva & Izecksohn, 2003; Scinax skuki De Lima, Cruz & Azevedo
Júnior, 2011; Scinax muriciensis Cruz, Nunes & De Lima, 2011; Physalaemus
caete Pombal & Madureira, 1997) e os répteis (Bothrops muriciensis Ferrarezzi
& Freire, 2001; Atractus caete Passos, Fernandes, Bérnils & Moura-Leite, 2010;
Dendrophidion atlantica Freire, Caramaschi & Gonçalves, 2010; Coleodactylus
elizae Gonçalves, Torquato, Skuk & Araújo Sena, 2012).
Apesar do histórico de endemismo para o estado (Gonçalves et al.,
2012), na área de estudo não foram localizadas espécies endêmicas, mesmo
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com a ocorrência de Phyasalaemus caete na microrregião de São Miguel
dos Campos, ou até da espécie bromelígena Phyllodytes edelmoi, uma vez
que a localidade é muito bem povoada por bromeliáceas. Um fato que pode
ter contribuído para ausência destas espécies, e espécies como Allobates
olfersioides, Hypsiboas semilineatus, Trachycephalus mesophaeus, Phyllodytes
acuminatus, Hypsiboas atlanticus e Macrogenioglottus alipioi é o elevado grau
de supressão da vegetação original. Além destas ausências, espécies comuns
em levantamentos realizados no estado e registrados na coleção do MUFAL
não foram encontradas na área de estudo.
Levando-se em conta que a principal ameaça à conservação de anfíbios
no Brasil é a destruição de seus hábitats (Young et al., 2001; 2004; Silvano &
Segalla, 2005), e tem-se como consequência provável a extinção de espécies
de anuros, muitas ainda nem conhecidas (Haddad, 1998), temos um problema
crônico e comum para outras áreas dentro do bioma, que carecem de um
melhor investimento, onde provavelmente haverá a possibilidade de novos
registros de anfíbios melhorando o conhecimento da riqueza e distribuição
do grupo.
Outro dado importante deste estudo foi o encontro das espécies
Physalemus albifrons, Scinax fuscovarius, que tiveram seus registros
confirmados para o estado. De acordo com Ávila & Ferreira (2004), S.
fuscovarius pode ser encontrada em locais antropicamente alterados, inclusive
no interior de residências. Sua distribuição é ampla em ambientes abertos do
complexo Cerrado-Caatinga-Chaco (Duellman, 1999), abrangendo o sudeste
do Brasil, o nordeste da Argentina, Paraguai e Bolívia, em altitudes que variam
de 150 a 1.800 m (Frost, 2014). Entretanto, provavelmente há muita confusão
e equívocos na identificação da espécie, que ocorre na mesma área de sua
congênere S. x-signatus que se distinguem segundo Lutz (1973) pelo tamanho
menor, pernas muito curtas e padrão menos fragmentada que S. fuscovarius
onde encontramos tamanho maior entre focinho-cloaca, pernas maiores e
grossas (largas), um padrão dorsal muito fragmentado, várias listas e barras na
parte oculta dos membros.
Na publicação de uma chave de identificação para anfíbios anuros
da Serra do Japí, em São Paulo, Ribeiro et al., (2005), chama atenção, que
haveria provavelmente mais de uma espécie sob essa denominação ao longo
de sua ampla distribuição. Segundo Aquino et al., (2010), S. fuscovarius é
provavelmente um complexo de várias espécies.
Nem todas as características apresentadas por Lutz (1973) são
confirmadas para S. fuscovarius encontrada em território alagoano. Houve uma
grande dificuldade na identificação, pela ausência de chaves com mais riqueza
de detalhes, e com um número maior de indivíduo analisados. Mesmo assim,
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praticamente todos exemplares tombados como S. x-signatus no MUFAL e
que ocorrem na região costeira até o agreste alagoano, provavelmente são de
S. fuscovarius, a exceção a esta realidade seria os espécimes de S. x-signatus
do alto sertão de Alagoas. Entretanto, não se pode afirmar que S. fuscovarius
também não ocorra na região, devido a quase inexistência de inventários que
permitam uma análise mais próxima da realidade.
Physalemus albifrons tinha sua distribuição apenas para Minas Gerais,
Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão, com o presente
estudo, teve sua distribuição ampliada para Alagoas por Palmeira et al., (2011).
A presença de Scinax pachycrus comumente é lista em inventários
em regiões de Caatinga, onde é possível ser encontrada em bromeliáceas e
na vegetação próxima a corpos d’água temporários (Peixoto & Arzabe, 2004;
Gonçalves, 2012), apesar de sua presença ser citada para a Mata Atlântica
(Haddad et al., 2013), sua presença na área de estudo representa o primeiro
registro para o bioma em Alagoas.
A incerteza em determinar qual espécie de Adenomera ocorre no
estado, não permitiu a identificação ao nível de espécie os nossos espécimes,
apesar destes estarem registrados na coleção do MUFAL como sendo
Adenomera Hylaedactyla. Segundo Leite et al., (2008) a escassez de dados
sobre a ocorrência e distribuição de espécies de anfíbios, agravada pela falta
de resolução taxonômica adequada, dificulta tentativas de determinação de
seus status de conservação, que muitas vezes, resultam em um alto grau de
subjetividade nas análises, opiniões divididas e resultados não comparáveis
entre os grupos taxonômicos analisados. Este problema é recorrente não
só para o gênero Adenomera, mais também para outros gêneros como
Pristimantis, onde provavelmente há mais de uma espécie com ocorrência
para Alagoas.
Mesmo com o aumento no número de inventários, estes continuam sendo
incompatível com a alta diversidade de anfíbios encontrados no Brasil. Estes
estudos são de grande importância não só pela grande diversidade encontrada
nos trópicos, mas, também, pela intensa descaracterização que a região vem
sofrendo (Heyer et al., 1988; Myers et al., 2000). Mesmo carecendo de um
maior investimento, a maioria dos estudos estão concentrados nas regiões Sul
e Sudeste, havendo uma escassez destes para região nordeste. O baixo número
de pesquisadores prejudica o avanço dos estudos no nordeste, mesmo assim,
trabalhos são realizados, sem que a comunidade científica tenha conhecimento
dos seus resultados, produzidos a partir de teses, dissertações e monografias que
nunca chegaram ao conhecimento público, e que poderia melhorar o status do
conhecimento. Este fato prejudica a montagem de estratégias de conservação
eficientes e necessárias à manutenção das nossas espécies.
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