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ARTIGO DE OPINIÃO

Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA): visão de museu
e centro de pesquisa científica transdisciplinar integrador de
informações e catalisador de ações em prol do desenvolvimento
sustentável do bioma

Elisabeth Sherrill*

Quando pensamos na Mata Atlântica logo nos vem à mente os dados já bastante
divulgados sobre este bioma: é um dos mais biodiversos e ameaçados do Planeta,
tanto que é identificado como um dos 25 hotspots globais de biodiversidade,
onde se encontram mais de 20.000 espécies de plantas (quase 50% endêmicas)
e níveis similares de diversidade em outros grupos taxonômicos: das 130 espécies de mamíferos, 51 são endêmicas, e 92% dos anfíbios (183 espécies) são
também únicas ao bioma. A lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção
no Brasil inclui mais de 140 espécies de vertebrados terrestres da Mata Atlântica. A maioria desses organismos sobrevive em fragmentos da floresta, áreas
isoladas em grande parte pelo desenvolvimento da agricultura e pela expansão
urbana. Estimativas recentes alertam que o bioma mantém menos de 12% de
sua cobertura original, sendo que 32-40% destes remanescentes são de floresta
secundária e em pequenos fragmentos de menos de 100 ha.
Vêm-nos à mente também que a Mata Atlântica cobre as áreas mais industrializadas e produtivas do país, pois só entre o Rio de Janeiro e São Paulo se
encontra 80% do PIB brasileiro. Neste bioma estão localizadas as maiores
metrópoles, para as quais esta provê serviços ecossistêmicos essenciais em
nível local (p.e. alimentos, lenha), regional (p.e. manutenção da qualidade e
do suprimento de água, regeneração do solo, controle da erosão) e global (p.e.

* Elisabeth Sherrill é economista ambiental com especialização em Ecologia pela Universidade de
Southampton, Inglaterra e Mestre e Doutora em Planejamento Ambiental pela COPPE/UFRJ. Trabalha na
Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento - SEPED do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações.
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captura de carbono, regulação do ciclos hidrológicos, proteção contra desastres
naturais, além da manutenção de sua biodiversidade única).
Além disso, é estimado que a captura de carbono por hectare no bioma é maior
do que na Floresta Amazônica. Desse modo, a Mata Atlântica tem o potencial
de ter significativo papel na estabilização e redução das emissões de carbono
do Brasil.
Quando pensamos no papel de um novo Instituto Nacional para este bioma,
é importante compreender os principais fatores que ameaçam a viabilidade
da conservação da Mata Atlântica, que já se encontram identificados: a) o
tamanho reduzido dos remanescentes florestais e a sua falta de conectividade,
causando o efeito de borda, pelo qual a floresta na borda dos fragmentos fica
exposta à degradação pelo binômio agricultura-urbanização. Este efeito leva à
proliferação de espécies invasoras e a mudanças estruturais na floresta que, por
sua vez, ocasionam perda de biomassa e de biodiversidade. As mudanças nos
ciclos de água e de carbono reduzem ainda mais a habilidade dos fragmentos
de manterem a sua biodiversidade e viabilidade, num círculo vicioso; b) a
caça ilegal de produtos extrativos da floresta disseminada por toda a Mata, em
especial por pequenos agricultores na borda dos fragmentos; a caça agrava os
efeitos genéticos e demográficos negativos da fragmentação e é, provavelmente,
o mais importante fator contribuinte à perda de espécies; as causas da sobre
caça e da extração ilegal são de natureza socioeconômica e abrangem a falta
de alternativas econômicas, de incentivos econômicos e de capacitação de produtores rurais em práticas de manejo sustentável e ao alto preço dos produtos
extrativos, como o palmito, no mercado; c) alia-se a estas causas a mineração,
atividade extremamente degradadora do solo e do meio ambiente que, como
vimos pelo desastre de Mariana, quase sempre não é gerida de forma segura e
ambientalmente correta.
Portanto, particularmente na Mata Atlântica, devido à proximidade dos núcleos
urbanos e das atividades agrícolas e industriais, e ao alto grau de dependência destes nos serviços que a floresta provê, as políticas públicas em prol da
conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos surtirão efeito
imediato nas dimensões econômica e social do desenvolvimento sustentável.
As barreiras para a conservação e desenvolvimento sustentável do bioma
já são amplamente reconhecidas pela comunidade científica: a falta de integração e sistematização da informação sobre a biodiversidade e parâmetros
ecossistêmicos-chave (como provisão de água, estoques de carbono), e como
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estes interagem entre si; a observação direta é muito limitada e quase não há
monitoramento georreferenciado do status e das tendências dos parâmetros
relativos a estes serviços ecossistêmicos-chave; o conhecimento e compreensão
do fluxo e do valor dos serviços ecossistêmicos, e como estes contribuem para as
atividades econômicas e para o bem-estar da sociedade, ainda é muito limitado;
há necessidade de integração da ciência destas variáveis de forma a fornecer o
necessário embasamento para a formulação de políticas públicas assim como
para a tomada de decisão no setor privado; há necessidade do desenvolvimento
de ferramentas de monitoramento e controle relativos à mudanças no uso do
solo e suas consequências; por fim, há necessidade de capacitação de pessoal
no uso destas ferramentas.
O novo Instituto Nacional da Mata Atlântica nasce com a vocação de ser o
centro científico a agir sobre estas barreiras, o que requer a transdisciplinaridade científica. Portanto, não será uma instituição que apenas abriga e avança
o conhecimento biológico, apesar de ser este um dos seus papéis. A visão do
INMA é de exercer o papel científico de sintetizar e integrar as informações
sobre a Mata Atlântica e de empreender as pesquisas inovadoras em sistemas
socioambientais que são necessárias à boa gestão, além de se tornar um centro
catalisador das ações em prol do desenvolvimento sustentável do bioma, nas
suas dimensões ambientais, sociais e econômicas.
A Mata Atlântica é caracterizada por abrigar toda a diversidade da sociedade
civil organizada brasileira, desde ONGs até comunidades tradicionais, além
de um empresariado atuante. É imprescindível, portanto, que a visão do novo
Instituto Nacional inclua a abertura para o diálogo com a sociedade, se tornando
um centro científico democrático, facilitador de encontros e debates sobre a
Mata Atlântica, seja do ponto de vista científico, seja social, ambiental, econômico e cultural.
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Predation of Calomys expulsus (Rodentia: Cricetidae) by
Glaucidium brasilianum (Strigiformes: Strigidae) in a
semi-deciduous seasonal forest fragment
Wellington Hannibal1,2,4, Hermes Willyan Parreira Claro1,
Valquiria Vilalba Figueiredo1,3 & Roniel Freitas Oliveira1,3

RESUMO: (Predação de Calomys expulsus (Rodentia: Cricetidae) por
Glaucidium brasilianum (Strigiformes: Strigidae) em um fragmento de
floresta estacional semidecidual) O caburé (Glaucidium brasilianum (Gmelin,
1788)) preda principalmente insetos, répteis e aves. Nós apresentamos aqui
um evento de predação de um rato-do-mato (Calomys expulsus (Lund, 1841)),
recém liberado no ambiente, pelo caburé. O evento foi registrado no dia 23 de
setembro de 2015 em um fragmento de floresta estacional semidecidual, no
município de Quirinópolis, sul do estado de Goiás, Brasil. De acordo com a
literatura, roedores representam menos de um quarto na dieta G. brasilianum.
Este evento de predação mostra o comportamento oportunístico do caburé em
predar um pequeno roedor.
Palavras-chave: comportamento oportunístico de predação, caburé, ratodo-mato
ABSTRACT: (Predation of Calomys expulsus (Rodentia: Cricetidae) by
Glaucidium brasilianum (Strigiformes: Strigidae) in a semi-deciduous
seasonal forest fragment) Ferruginous pygmy-owl Glaucidium brasilianum
(Gmelin, 1788) prey mainly insects, reptiles and birds. Here, we report
apredation event of the vesper-mouse Calomys expulsus (Lund, 1841), after
releasing into the environment, by the ferruginous pygmy-owl. The event was
recorded on 23 September 2015 in a semi-deciduous seasonal forest fragment,
in Quirinópolis Municipality, in the southern of Goiás state, Brazil. Rodents

1

2

3

4

Laboratório de Ecologia e Biogeografia de Mamíferos, Universidade Estadual de Goiás, Avenida Brasil,
nº 435, CEP 75860-000, Quirinópolis, GO, Brazil.
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
Avenida Costa e Silva, s/n, CEP 79070-900, Campo Grande, MS, Brazil.
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação, Instituto Federal Goiano, Rodovia Sul
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comprise up less than one quarter in the diet of the G. brasilianum. This
predation event showed the opportunistic behavior of ferruginous pygmy-owl
in preying a small rodent.
Key-words: opportunistic predation behavior, ferruginous pygmy-owl, rejected
vesper mouse.
Ferruginous pygmy-owl Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)
(Strigiformes: Stringidae) is a small owl (63 g), with daytime and nocturnal
habit, feeding primarily on insects and small vertebrates (Sick, 1997). In
subspecies found in Texas (G. brasilianum ridgway), the diet was composed
mainly by insects with 58%, reptiles 22.5%, birds 10.5% and mammals 8.6%;
mammals and amphibians made up less than 1% of prey deliveries (Holt et
al., 2016). However, the type of prey depends on the hunting time: rodents
and reptiles are hunted at night, while birds, insects and reptiles compose
the diet of the species during day (Lima & Lima-Neto, 2008). Pygmy-owls
habitually employ a hunting perch and the sit-and-wait tactic to secure their
prey (König et al., 1999). In forest environments, a successful hunt imply in
understory with sparse vegetation that expose the ground (Sick, 1997). Here,
we report on a predation event by a ferruginous pygmy-owl upon a rejected
vesper mouse Calomys expulsus (Lund, 1841) (Rodentia: Cricetidae), after this
rodent have been captured in a live-trap and released from on the environment.
The event was recorded on 23 September 2015, at 08:30 AM, in a
semi-deciduous seasonal forest fragment (89.83 ha, Guarirobas farm), in the
municipality of Quirinópolis, in the southern of Goiás state, Brazil (18°35’26.7”
S / 50°27’11.3” W, datum SAD-69). In this fragment, we sampled small
mammals for seven consecutive nights, daily checking the traps every morning.
Captured animals were measured (body parameters), tagged and released in
the same local of capture, where we observed the escaping behavior (ground
or arboreal).
The preyed individual was a female of Calomys expulsus (29 g) in
reproductive condition (evident breasts). Calomys expulsus was captured in
a wire-cage trap placed in the ground. After 5 minutes of manipulation, we
released the rodent in the same local of capture. The rodent ran about 2 m
and, then was captured by the claws of G. brasilianum. Still on the ground, G.
brasilianum attacked the head of the rodent with its beak. Then, holding the
prey by the claws, flight to a branch of a tree (about 2 m above ground) and
near 6 m from the capture site (Figure 1).
Rodents account for only 8-20% in ferruginous pygmy-owl diet, being
the individuals of this order preyed during the night (Lima & Lima-Neto, 2008;
Menq, 2015). Small rodents are mostly nocturnal (Oliveira & Bonvicino et
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Figure 1. Ferruginous Pygmy Owl (Glaucidium brasilianum) with Rejected Vesper
Mouse (Calomys expulsus) in its claws on a tree-branch.

al., 2011), which supports the higher predation during this period. Calomys
expulsus is a small terrestrial rodent, widespread from the Cerrado and Caatinga;
two pregnant females with 6 and 3 embryos each has been recorded in the
late dry season (Bonvicino et al., 2012). This nocturnal small rodent became
available in time and space due our sampling device, so, this result highlight
the opportunistic behavior of predation adopted by ferruginous pygmy-owl.
Predation risk and microhabitat variables have been reported by several
studies about small rodent in forest environments (Dalmagro & Vieira, 2005;
Naxara et al., 2009; Melo et al., 2013). Thus, we assume that sparse vegetation
on the dry season also may have facilitated the capture of C. expulsus. September
comprised late dry season in the Cerrado of central Brazil, and during this period
the vegetation loses more than 50% of its leaves showing a thin understory
(Martins et al. 2008).
Despite the small size, the ferruginous pygmy-owl are adept hunters,
capturing birds often larger than their own size (Motta-Junio, 2007; Menq,
2015). Calomys expulsus represented 46% of the G. brasilianum body mass
showed the capacity of this owl on preying relatively large rodents is also true.
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In conclusion, ferruginous pygmy-owl showed an opportunistic behavior of
predation and a high ability to capture and carry a rodent that has about half
of its body mass.
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A Família Araceae Juss. nas restingas
do Estado do Espírito Santo
Rodrigo Theófilo Valadares¹,²* & Cassia Mônica Sakuragui¹

RESUMO: (A Família Araceae Juss. nas restingas do Estado do Espírito
Santo) Apresentamos o levantamento das espécies de Araceae ao longo das
restingas do estado do Espírito Santo, um ecossistema do Domínio Atlântico.
Os objetivos do trabalho incluíram realizar o tratamento taxonômico da família e verificar como as espécies se distribuem ao longo das fitofisionomias
encontradas na restinga. A partir de diversas campanhas de campo e análise de
material de herbários, os resultados revelaram a ocorrência de 33 espécies, 18
destas regionalmente ameaçadas de extinção. Descrições, chave de identificação
e comentários sobre os caracteres diagnósticos foram apresentados.
ABSTRACT: (Araceae Juss. in restingas of Espirito Santo state) We present
a survey of the Araceae species along the restinga of the state of Espirito Santo,
an ecosystem of Atlantic Dominium. The main objectives were to perform the
taxonomic treatment of the family and to verify the species distribution along
the vegetation types found in the restinga. As from several field campaigns and
herbarium material analysis, the results revealed the occurrence of 33 species,
18 of these regionally endangered. Species descriptions, identification key and
comments of diagnostic characters were presented.
Introdução
Reconhecida por sua importância paisagística, Araceae possui 118 gêneros e 3.437 espécies (Boyce & Croat 2014). Esforços envolvendo a revisão
das espécies brasileiras passaram a ser executados a partir da década de 1990
e contribuíram de forma significativa para a elucidação dos primeiros padrões
de distribuição geográfica de táxons da família (Gonçalves 1999; Coelho et al.
Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Av. Carlos Chagas Filho, 373, Bloco A, Sala A1-088, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
² Parte da dissertação de mestrado do primeiro autor.
* Autor para correspondência: rodrigotheofilo@yahoo.com.br
1
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2009; Temponi 2006). Os resultados também apontaram endemismo local ou
pontual para várias espécies (Temponi 2006), o que tem indicado a necessidade
de desdobramento nos esforços de coleta, principalmente num país como o
Brasil, com extensão continental.
O Domínio Atlântico detém a segunda maior riqueza em número de
espécies para a família (BFG 2015), com ocorrência nos mais variados tipos
vegetacionais, incluindo a restinga, onde foram registrados nove gêneros e 49
espécies. Numa abordagem de florística geral para as restingas do Espírito Santo,
a diversidade da família Araceae foi primeiramente apresentada por Pereira e
Araujo (2000) que mencionaram a ocorrência de seis gêneros e 16 espécies.
Taxonomicamente, os gêneros mais numerosos da família, Anthurium
Schott e Philodendron Schott, tem sofrido modificações recentemente. Por
exemplo, muitas espécies de Anthurium citadas para a área de estudo (Pereira
& Araujo 2000) foram sinonimizados na revisão de uma subseção do gênero
Anthurium (Coelho et al. 2009). A partir de 2010, tratamentos taxonômicos
em áreas específicas para espécies ocorrentes no Espírito Santo passaram a ser
executados na floresta de tabuleiro (Coelho 2010), restinga (Valadares et al.
2010) e floresta ombrófila densa (Valadares et al. 2012).
Este é, portanto, o primeiro estudo que apresenta exclusiva e detalhadamente o levantamento das espécies de Araceae ocorrentes ao longo de todas as
restingas do estado do Espírito Santo, incluindo descrição dos táxons e comentários sobre sua distribuição geográfica, ecologia e status de conservação atual.
Material e métodos
Área de estudo. Considera-se aqui restinga como um ecossistema do Domínio
Atlântico, associado à Floresta Atlântica, em seu sentido amplo (Fundação
SOS Mata Atlântica & INPE 2015). No estado do Espírito Santo, a restinga
acompanha a linha de costa com cerca de 430 km de extensão, o limite norte
estabelecido nas coordenadas 39º30’W – 18º28’S, e o limite sul nas coordenadas 41º00’W – 21º15’S (Figura 1). É formada por sedimentos arenosos do
quaternário (planície costeira), sob influência predominante ou exclusivamente
marinha, delimitados para o interior por platôs terciários formados pelos sedimentos continentais da Formação Barreiras ou pelo afloramento de rochas
pré-cambrianas (Martin et al. 1997).
Coleta e identificação. As coletas foram realizadas de 2009 até 2013 através de
visitas mensais em unidades de conservação e fragmentos florestais presentes
em áreas particulares. Durante as visitas foram realizadas coletas percorrendo
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Figura 1. Distribuição das feições geomorfológicas do estado do Espírito Santo (Fonte
IBGE, CPRM).

trilhas pré-existentes e caminhadas sem orientação pré-estabelecida em todas
as formações vegetais (Figueiras et al. 1994).
O material coletado foi herborizado de acordo com os procedimentos
usuais (Fidalgo & Bononi 1989), e depositado nos herbários RB (Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro) e VIES (Universidade Federal
do Espírito Santo). As descrições dos gêneros e das espécies foram baseadas
no material botânico coletado e naqueles depositados nos herbários CEPEC,
ESA, HUEFS, MBM, MBML, RB, UFJF, VIES (siglas conforme Thiers 2012)
e no herbário da Universidade de Vila Velha (UVVES).
Dados sobre o padrão e a distribuição geográfica de cada espécie foram
obtidos através de consulta à Lista de Espécies da Flora do Brasil, Mori et al.
(1981) e informações de etiquetas das exsicatas consultadas. A classificação dos
tipos vegetacionais encontrados no Espírito Santo seguiu Veloso et al. (1991). O
tratamento dos pontos de ocorrência foi realizado conforme as recomendações
de Gianinni et al. (2012). A classificação das regiões litorâneas seguiu Fraga
e Peixoto (2004) e a das fitofisionomias presentes em restinga seguiu Pereira
(2003). Os dados referentes à floração, frutificação e observações ecológicas
foram obtidos a partir do material coletado em campo e das etiquetas de herbário.
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Atribuímos o status de conservação regional de cada espécie após uma
comparação com a lista estadual de espécies ameaçadas (Espírito Santo 2005).
Para as espécies já avaliadas nesta lista, foram mantidos os status propostos,
com comentários adicionais sobre as ameaças nas restingas. Para as espécies
não avaliadas na lista, propomos um status regional baseado na contabilização
total de localidades dentro do estado, conforme os critérios da IUCN (2001). As
localidades foram obtidas a partir da plataforma de dados SpeciesLink (2016),
considerando apenas materiais determinados por especialistas.
As medidas do diâmetro do pecíolo, do pedúnculo e do espádice foram
obtidas das regiões medianas destes órgãos (Coelho et al. 2009). As medidas
obtidas de folhas de bases cordadas seguiu Mayo (1991). A descrição da forma
da lâmina foliar segue a proposta por Stearn (1993). A classificação da forma da
nervura central baseou-se em Mantovani et al. (2009). A classificação infragenérica do gênero Anthurium seguiu Croat e Sheffer (1983) e a de Philodendron
seguiu as propostas por Mayo (1989), Croat (1997) e Grayum (1997).
Resultados
As Araceae encontradas nas restingas do estado do Espírito Santo totalizaram 33 espécies distribuídas em nove gêneros (Tabela 1). Os gêneros mais
diversos foram Anthurium e Philodendron com 13 espécies cada. Os demais
gêneros, Asterostigma Fisch. & C.A.Mey, Dracontioides Engl., Heteropsis
Kunth, Monstera Adans., Montrichardia Crueg., Syngonium Schott e Zomicarpa
Schott foram representados por uma espécie cada.
A maioria das espécies (52%) apresentou distribuição restrita ao leste
do Brasil (Tabela 1). A distribuição ao longo das regiões litorâneas revelou a
ocorrência de 22 espécies (13 exclusivas) no litoral norte, 19 espécies (nove
exclusivas) no litoral central e quatro espécies (uma exclusiva) no litoral sul.
As espécies ocorreram em oito das 10 formações reconhecidas para
as restingas (Pereira 2003), sendo a formação florestal não inundável a que
apresentou o maior número de espécies (24), seguida pela florestal inundável
(10), arbustiva aberta não inundável (5), arbustiva aberta inundável (4) e outras
quatro fitofisionomias (arbustiva fechada não inundável, florestal inundada,
herbácea inundável e herbácea inundada) com duas espécies cada (Tabela 1).
Dos 15 municípios que compõem o litoral do Espírito Santo, 11 tiveram
registros de Araceae nas faixas de restinga. A carência de registros nos municípios de Fundão, Jaguaré, Marataízes e Piúma pode ser resultado do processo
de urbanização na faixa litorânea ou da dificuldade de estabelecimento das
espécies na estreita faixa de restinga situada no sopé das falésias no caso de
Marataízes e Piúma.
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Tabela 1. Espécies de Araceae, padrão de distribuição e presença nas fitofisionomias e unidades de conservação existentes nas Restingas
do Espírito Santo. Abreviações: CA = restrito ao leste do Brasil; CC = ocorrência no leste e centro do Brasil; AMP = ampla distribuição; DIS = disjunção Domínio Atlântico e Amazônia; RES = restrita ao Espírito Santo; AANI = arbustiva aberta não inundável; AAI
= arbustiva aberta inundável; AFNI = arbustiva fechada não inundável; HI = herbácea inundável; HIN = herbácea inundada; FIN =
florestal inundada; FI = florestal inundável; FNI = florestal não inundável; UC = unidade de conservação; 0 = ausência; 1 = presença.

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 38(3). 2016
191

Padrão

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIS
DIS
CA
RES
CA
CA
CA
DIS
CA
DIS
RES
RES
AMP
RES
DIS
CA

Philodendron rudgeanum Schott

Philodendron nadruzianum Sakur.

Philodendron bernardopazii E.G.Gonç.

Philodendron blanchetianum Schott

Philodendron ruthianum Nadruz

Philodendron cordatum Kunth ex Schott

Philodendron fragrantissimum (Hook.) G.Don

Philodendron hastatum K.Koch & Sello

Philodendron hederaceum var. hederaceum (Jacq.) Schott

Philodendron longilobatum Sakur.

Philodendron paludicola E.G.Gonç. & Salviani

Philodendron pedatum (Hook.) Kunth

Philodendron stenolobum E.G.Gonç.

Syngonium vellozianum Schott

Zomicarpa pythonium (Mart.) Schott

0

AANI

Montrichardia linifera (Arruda da Câmara) Schott

Monstera adansonii Schott subsp. klotzschiana (Schott) Mayo &
AMP
I.M.Andrade

Espécie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AAI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

AFNI

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

HI

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

HIN

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

FIN

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

FI

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

UC

Tabela 1 (cont.)
FNI

192
Valadares & Sakuragui: Araceae nas restingas do Estado do Espírito Santo

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 38(3). 2016

193

A espécie com distribuição no maior número de formações foi Anthurium
parasiticum (Vell.) Stellfeld, que ocorreu em duas formações florestais (exceto
florestal inundada) e em todas as formações arbustivas analisadas. Esta espécie
também foi a que apresentou distribuição mais ampla ao longo das restingas,
ocorrendo em todas as localidades de coleta. Diferenças morfológicas significativas foram encontradas entre as populações amostradas, principalmente na forma
do pecíolo, da lâmina foliar, nervuras laterais primárias e forma do pedúnculo.
Das 33 espécies encontradas apenas Anthurium zeneidae Nadruz e
Zomicarpa pythonium (Mart.) Schott não estão inseridas em unidades de
conservação (Tabela 1). Anthurium jilekii Schott e Dracontioides desciscens
Engl. foram as únicas previamente avaliadas na lista do estado do Espírito
Santo (Espírito Santo 2005), onde configuram como vulneráveis. Todas as
demais espécies tiveram seu status regional aqui proposto, sendo vulneráveis:
Montrichardia linifera (Arruda) Schott e Philodendron hastatum K.Koch &
Sello; em perigo: Anthurium angustifolium Theófilo & Sakur, A. cleistanthum G.M. Barroso, A. ribeiroi Nadruz, A. santaritense Nadruz & Croat, A.
zeneidae Nadruz, Asterostigma riedelianum (Schott) Kuntze, Philodendron
bernardopazii E.G.Gonc., P. blanchetianum Schott P. nadruzianum Sakur.,
P. paludicola E.G.Gonc. & Salviani, P. rudgeanum Schott e P. ruthianum
Nadruz; e criticamente ameaçadas: Anthurium maricense Nadruz & Mayo e
A. viridivonosum Theófilo & Sakur.
Tratamento taxonômico
Chave de identificação para os gêneros de Araceae ocorrentes
nas restingas do estado do Espírito Santo
1. Espádice homogêneo ...................................................................................... 2
1. Espádice heterogêneo .................................................................................... 5
2. Plantas terrestres, epífitas a hemiepífitas, espata expandida ............................ 3
2. Plantas palustres, geófitas, espata fornicada ............................. Dracontioides
3. Crescimento simpodial, ausência de nervura coletora ou apenas uma desta
saindo da base da lâmina ..................................................................................... 4
3. Crescimento monopodial, presença de duas nervuras coletoras saindo da
base da lâmina foliar ........................................................................... Heteropsis
4. Flores perigoniadas, lâmina foliar não fenestrada, bagas geralmente globosas .................................................................................................... Anthurium
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4. Flores aperigoniadas, lâmina foliar fenestrada, bagas geralmente prismáticas....................................................................................................... Monstera
5. Estames conados em sinândrio ................................................................... 6
5. Estames livres ............................................................................................. 7
6. Hemiepífita, caule latescente, placentação basal, bagas conadas ... Syngonium
6. Geófita, caule não latescente, placentação axial, bagas livres ... Asterostigma
7. Planta sazonal, espata fornicada, zona estéril do espádice apenas apical...................................................................................................... Zomicarpa
7. Planta perene, espata expandida, zona estéril do espádice intermediária, podendo ou não ocorrer uma segunda zona estéril apical ........................................ 8
8. Plantas palustres, nunca hemiepífitas, folhas partindo de fustes aéreos provenientes de um caule subterrâneo, presença de nervura coletora, espata caduca,
ovário 1-locular ............................................................................ Montrichardia
8. Plantas terrestres, hemiepífitas, folhas partindo diretamente de caule aéreo,
ausência de nervura coletora, espata persistente, ovário 3-10-locular ..............
..................................................................................................... Philodendron
I. Anthurium Schott, Wiener Z. Kunst 3: 828. 1829.
Plantas perenes, epífitas, hemiepífitas ou terrestres, sem látex; caule
com crescimento simpodial. Folha simples ou composta; pecíolo geniculado
no ápice; lâmina inteira ou palmatipartida, nervuras laterais primárias pinadas, formando nervura coletora submarginal, nervuras terciárias reticuladas.
Inflorescência terminal, 1 por axila, densiflora; espata persistente, expandida,
ereta, linear ou lanceolada; espádice séssil ou estipitado, não adnato à espata,
homogêneo. Flores bissexuais, monoclamídeas; tépalas 4, estames 4, livres;
ovário 2-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axial-apical. Fruto globoso.
O gênero possui 130 espécies no Brasil, sendo 90 destas ocorrentes no
Domínio Atlântico (BFG 2015). O Espírito Santo possui 33,3% das espécies
que ocorrem no Domínio. Das 13 espécies do gênero encontradas nas restingas
capixabas, oito pertencem à sect. Urospadix Engl., duas à sect. Pachyneurium
Schott e uma à sect. Dactylophyllium Engl.
Chave de identificação para as espécies de Anthurium ocorrentes
nas restingas do estado do Espírito Santo.
1. Folhas simples .............................................................................................. 2

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 38(3). 2016

195

1. Folhas compostas ................................... A. pentaphyllum var. pentaphyllum
2. Nervação broquidódroma .............................................................................. 3
2. Nervação eucamptódroma ............................................................................ 12
3. Plantas com caule curtíssimo (menos de 5 cm comprimento) ou rizomatoso,
nervuras laterais primárias obscuras em material vivo ...................................... 4
3. Plantas com caule alongado (mais 6 cm comprimento) e sempre aéreo, nervuras laterais primárias sempre visíveis .......................................................... 7
4. Pedúnculo menor que o comprimento do pecíolo ..................... A. cleistanthum
4. Pedúnculo maior que o comprimento do pecíolo ........................................... 5
5. Bagas arroxeadas no ápice tornando-se vináceas para a base, obovadas, sementes negras ou amarronzadas ...................................................... A. raimundii
5. Bagas avermelhadas no ápice tornando-se translúcida para a base, oblongas,
sementes amareladas ...................................................................................... 6
6. Lâmina foliar oblonga a lanceolada, placentação axial .............. A. maricense
6. Lâmina foliar linear a elíptica, placentação subapical ............. A. angustifolium
7. Pedúnculo roliço a 1-carenado ................................................................... 8
7. Pedúnculo 2-carenado ................................................................ A. zeneidae
8. Pecíolo com margem aguda a carenada adaxialmente ................................... 9
8. Pecíolo com margem obtusa adaxialmente ............................. A. parasiticum
9. Pecíolo arredondado a 1-carenado abaxialmente .......................................... 10
9. Pecíolo anguloso na base tornando-se 2-carenado para o ápice abaxialmente
.................................................................................................. A. viridivinosum
10. Nervura central aguda a 1-carenada abaxialmente ..................................... 11
10. Nervura central arredondada abaxialmente ............................... A. ribeiroi
11. Prófilos e catáfilos vermelho-vináceos quando novos ............ A. intermedium
11. Prófilos e catáfilos verde-alvacentos quando novos ........................ A. jilekii
12. Pecíolo com margem aguda adaxialmente, espádice estipitado ..................
................................................................................................... A. santaritense
12. Pecíolo com margem obtusa adaxialmente, espádice séssil ........ A. solitarium
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1.

Anthurium angustifolium Theófilo & Sakur., Syst. Botany, 39(1):
31-35. 2014.
Epífita ou terrestre; caule com ramos aéreos partindo de rizomas, entrenós com menos de 5,0 cm compr.; prófilos e catáfilos esverdeados quando
novos, castanhos quando passados, inteiros no ápice, quebradiços a decompostos
em fibras para a base do caule, 3,3-9,0 x 1,7-2,4 cm; folhas simples; bainha
2,9-3,5 cm compr.; pecíolo esverdeado, achatado a levemente sulcado com
margens agudas adaxialmente, arredondado abaxialmente, 6,5-20,0 x 0,4-0,9
cm; genículo esverdeado, mais claro e mais espesso que o pecíolo, achatado a
levemente sulcado com margens agudas adaxialmente, arredondado abaxialmente, 0,8-1,9 cm compr.; lâmina foliar linear a elíptica, coriácea, ápice agudo,
base aguda, cuneada a obtusa, opaco-esverdeada in vivo, levemente discolor,
sendo a face abaxial mais clara que a adaxial, esverdeada, 28,5-45,0 x 6,0-8,5
cm; nervação broquidódroma; nervura central proeminente e arredondada em
ambas as faces, mais clara que a lâmina em ambas as faces; nervuras laterais
primárias obscuras a pouco visíveis em ambas as faces, 9-15 pares; nervura
coletora saindo da base da lâmina, 0,5-0,8 cm afastada da margem; pedúnculo esverdeado ou esverdeado com nuanças vináceas, ereto, decumbente após
maturação dos frutos, roliço, 29,8-55,7 x 0,4-0,5 cm; espata membranácea,
linear a lanceolada, aplanada, ápice agudo a rostrado, esverdeada na pré-antese,
esverdeada com nuanças vináceas durante e após antese, ereta na pré-antese,
deflexa durante e após a antese, ressecada durante a frutificação, formando
ângulo obtuso na junção com o pedúnculo, decorrência com 0,2-0,3 cm compr.,
5,6-7,2 x 1,4-1,5 cm; espádice esverdeado a vináceo na pré-antese, vináceo
durante e após a antese, séssil, cilíndrico, estreitando-se para o ápice, 6,8-9,4
x 0,5-0,7 cm; flores com tépalas 1,2-1,3 x 0,7-0,8 mm, estames 1,2 x 0,4 mm,
gineceu 1,4-1,5 x 0,8 mm, placentação subapical; bagas obovadas, avermelhadas no ápice tornando-se translúcida para a base: semente oblonga, amarelada.
Comentários: ocorre em formação arbustiva aberta não inundável e em
ecótono entre esta tipologia e a formação florestal não inundável das restingas
do Espírito Santo. Sua população é composta por mais de 100 indivíduos na
Área de Proteção Ambiental de Guanandy e menos de 50 na restinga de Presidente Kennedy.
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar pecíolo achatado a levemente sulcado com margens agudas adaxialmente,
lâmina foliar linear a elíptica e bagas vináceas no ápice tornando-se translúcida para a base (Figura 2A-B). É muito próxima de Anthurium gladiifolium
Schott diferindo desta por apresentar lâmina foliar linear a elíptica, prófilos e
catáfilos inteiros no ápice tornando-se quebradiços para a base do caule, nervuras secundárias obscuras em ambas as faces, 4-5 flores na espiral primária
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Figura 2. A-B: Anthurium angustifolium, A: hábito, B: infrutescência; C-D: A. cleistanthum, C: hábito, D: infrutescência; E-G: A. intermedium, E: aspecto do caule, F:
aspecto da inflorescência, G: aspecto da infrutescência. H-I: A. maricense, H: planta
em cultivo, I: inflorescência;
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e 6-8 na espiral secundária versus lâmina foliar oblongo a lanceolada, prófilos
e catáfilos decompostos em fibras para a base do caule, nervuras secundárias
levemente impressas a pouco visíveis adaxialmente, 6-7 flores na espiral primária e 9-10 flores na espiral secundária. Também é próxima de Anthurium
viridispathum E.G.Gonç. diferindo desta por apresentar bagas avermelhadas
no ápice tornando-se translúcidas para a base, semente oblonga e amarelada
contra bagas com ápice verde escuro tornando-se verde pálido a creme para a
base, semente elíptica a obovada e verde-esbranquiçada.
Distribuição: apresenta distribuição restrita ao estado do Espírito Santo, ocorrendo também em floresta ombrófila densa (Valadares & Sakuragui,
2014a). Ocorre no litoral central (Itapemirim) e sul (Presidente Kennedy) do
Espírito Santo.
Fenologia: floresce e frutifica no mês de janeiro.
Ameaças: as principais ameaças incluem extração irregular de areia e
queimadas efetuadas na Área de Proteção Ambiental de Guanandy. Em Presidente Kennedy, as populações sofrem redução através da perda de cobertura
vegetal para construção de áreas retroportuárias.
A espécie foi categorizada como Criticamente Ameaçada por Valadares
& Sakuragui (2014a), mas a descoberta destas novas populações possibilitou
seu enquadramento, sendo considerada Em Perigo - EN (B2a+D1) por possuir
área de ocupação estimada em menos de 500 km², conhecida em não mais
que cinco localidades, com população estimada em menos de 250 indivíduos
maduros (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Itapemirim, 01/I/2013,
Valadares 1092 (RB), 01/I/2013, Valadares 1093 (RB), 01/I/2013, Valadares
1094 (RB), 01/I/2013, Valadares 1095 (RB), 01/I/2013, Valadares 1096 (RB);
Presidente Kennedy, 14/I/2010, Maielo-Silva 109 (RB).
2. Anthurium cleistanthum G.M. Barroso, Arqu. Jard. Bot. Rio de
Janeiro. 15:97. 1957.
Terrestre; caule rizomatoso curtíssimo, entrenós com menos de 5,0 cm
compr.; prófilos e catáfilos rosados, avermelhados quando novos, amarronzados
quando passados, inteiros no ápice, decompostos para a base do caule, 1,9-5,6
x 0,6-1,4 cm; folhas simples; bainha 0,4-2,2 cm compr.; pecíolo alvacento
a rosado na base tornado-se esverdeado para o ápice, achatado, levemente
sulcado com margem aguda a raramente obtusa adaxialmente, arredondado
abaxialmente, 1,6-13,8 x 0,3-0,6 cm; genículo esverdeado, mais claro e mais
espesso que o pecíolo, achatado com margem obtusa adaxialmente, arredondado abaxialmente, 0,3-1,3 cm compr.; lâmina foliar lanceolada, cartácea,
ápice mucronado, base cuneada a obtusa, opaco-esverdeada in vivo, levemente
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discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, esverdeada, 11,1-43,9 x 3,2-11,6
cm; nervação broquidódroma; nervura central achatada na base tornando-se
proeminente e arredondada em direção ao ápice adaxialmente, proeminente e
totalmente arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina adaxialmente;
nervuras laterais primárias obscuras em ambas faces da lâmina, raro levemente proeminentes abaxialmente, 10-19 pares, mesma cor que a lâmina em
ambas as faces; nervura coletora saindo um pouco acima da base da lâmina,
0,2-1,1 cm afastada da margem; pedúnculo alvacento na base tornando-se
esverdeado para o ápice, esverdeado na base e arroxeado no ápice, ereto, curvado para baixo durante a frutificação, levemente achatado, roliço a raramente
1-carenado, 1,1-11,9 x 0,2-0,7 cm; espata membranácea a cartácea, lanceolada a ovada, aplanada, ápice mucronado, esverdeada com nuanças vináceas
ou completamente arroxeada ou vinácea abaxialmente, ereta durante toda a
antese, raramente deflexa na pós antese, ereta durante a frutificação, margens
formando ângulo agudo na junção com o pedúnculo, decorrência 0,4-1,0 cm
compr., 2,3-7,0 x 1,7-2,8 cm; espádice esverdeado ou amarronzado, levemente
avermelhado, estipitado, cilíndrico, 2,9-7,5 x 0,6-1,7 cm, estípite curtíssimo
0,2-0,3 cm compr.; flores com tépalas 1,5 x 0,7-1,1 mm, estames ca. 1,8 x
0,2 mm, gineceu ca. 1,9 x 1,0 mm, placentação axial; bagas obovadas, ápice
verde-arroxeado tornado-se translúcida para a base: sementes lenticuladas,
amarronzadas.
Comentários: espécie heliófita que ocorre em formação arbustiva aberta
inundável e não inundável, e formação florestal não inundável nas restingas
do Espírito Santo. Encontramos algumas diferenças no tamanho das estruturas
vegetativas e reprodutivas entre indivíduos encontrados nas formações arbustivas e florestais. Nas formações arbustivas as populações são descontínuas,
com pecíolo e folhas mais curtos e brilhantes, além do fruto apresentar ápice
mais arroxeado do que aqueles encontrados em formações florestais. Na formação florestal não inundável as populações são contínuas, com densidade de
indivíduos claramente maior na borda desta fisionomia, com pecíolo e folhas
maiores e frutos com ápice verde-arroxeado quando maduros. No Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV) pode ser encontrada junto com A. parasiticum em todas as formações vegetais mencionadas. Nas áreas de restinga de
São Mateus é exclusiva de formação florestal inundável, com rara ocorrência
de A. parasiticum próximo de suas populações.
Caracteres diagnósticos: Caracteriza-se por apresentar lâmina foliar
cartácea, opaco-esverdeada, nervuras laterais primárias obscuras adaxialmente, pedúnculo curto e curvado para baixo quando em frutificação, espata ereta
durante frutificação e bagas com ápice verde-arroxeado tornando-se translúcida
para a base. Estes caracteres tornam esta espécie similar à A. raimundii na re-
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gião norte do estado (São Mateus), entretanto em A. raimundii, o comprimento
do pecíolo e do pedúnculo são maiores, além das bagas serem arroxeadas no
ápice tornando-se vináceas para a base. Na região sul do estado (Guarapari),
a lâmina foliar opaco-esverdeada é um caráter vegetativo forte e exclusivo
para o reconhecimento desta espécie em campo, além daqueles mencionados
anteriormente (Figura 2C-D).
Distribuição: também ocorre nos estados da Bahia e Minas Gerais, em
floresta estacional semidecidual e floresta ombrófila densa (BFG 2015). No
estado do ES ocorre no litoral central (Guarapari) e no litoral norte (Conceição
da Barra).
Fenologia: floresce e frutifica durante todos os meses do ano.
Ameaças: as populações situadas na Área de Proteção Ambiental de
Setiba (zona de amortecimento do Parque Estadual Paulo César Vinha) apresentam redução populacional relacionada à extração irregular de areia. Na
restinga de São Mateus, as populações sofrem redução por perda de cobertura
florestal. Somado aos dados de ocorrência nos outros ecossistemas do estado,
a espécie pode ser regionalmente considerada Em Perigo - EN (B2a+D1) por
possuir área de ocupação estimada em menos de 500 km², conhecida em não
mais que cinco localidades, com população estimada em menos de 250 indivíduos maduros (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Conceição da Barra,
09/IX/1992, Pereira et al. 3856 (VIES); Guarapari, XII/1983, Weinberg 574
(MBML), 01/X/1981, PLK & Sabino 18684 (RB), 02/IX/1987, Pereira & Gomes 1027 (VIES), 07/VIII/1985, Pereira 1399 (VIES), 29/VI/2006, Valadares
148 (UVVES), 29/VI/2006, Valadares 152 (RB), 29/VI/2006, Valadares 147
(UVVES), 29/VI/2006, Valadares 150 (UVVES), 29/VI/2006, Valadares 153
(UVVES), 29/VI/2006, Valadares 151 (UVVES), 29/VI/2006, Valadares 149
(UVVES), 15/VII/2006, Valadares 157 (UVVES), 27/IX/2006, Valadares 278
(UVVES), 27/IX/2006, Valadares 277 (UVVES).
3. Anthurium intermedium Kunth, Enum. Pl. 3:70. 1841.
Terrestre; caule alongado com mais de 6,0 cm compr., ereto, raro
decumbente, entrenós 0,9-1,8 cm compr.; prófilos e catáfilos avermelhados,
vináceos quando novos, amarronzados quando passados, inteiros no ápice, decompostos para a base do caule, 1,3-5,6 x 1,0-1,3 cm; folhas simples; bainha
1,1-2,1 cm compr.; pecíolo esverdeado, vináceo, achatado a levemente sulcado
com margens agudas adaxialmente, arredondado abaxialmente, 6,5-15,0 x
0,2-0,4 cm; genículo esverdeado, mais claro e mais espesso que o pecíolo,
achatado ou achatado a levemente sulcado com margens agudas adaxialmente,
roliço a 1-carenado abaxialmente, 1,1-1,5 cm compr.; lâmina foliar lanceolada,
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membranácea, ápice agudo, base cuneada, esverdeada in vivo, discolor, sendo a
face abaxial mais clara que a adaxial, 29,0-38,5 x 4,7-8,1 cm; nervação broquidódroma; nervura central proeminente e aguda adaxialmente, proeminente e
1-carenada na base tornando-se arredondada para o ápice abaxialmente, mesma
cor que a lâmina em ambas as faces; nervuras laterais primárias obscuras
a levemente impressas adaxialmente, levemente proeminentes abaxialmente,
16-21 pares, mais escuras que a lâmina abaxialmente; nervuras coletoras
saindo da base da lâmina, 0,3-0,7 cm afastada da margem; pedúnculo vináceo,
decumbente, roliço a 1-carenado, 16,5-20,4 x 0,2 cm; espata membranácea,
lanceolada, aplanada, ápice mucronado, completamente vinácea ou vinácea
com nuanças esverdeadas adaxial e abaxialmente, deflexa na pré-antese, reflexa durante e na pós-antese, margens formando ângulo agudo na junção com
o pedúnculo, decorrência 0,3-0,4 cm compr., 4,3-5,9 x 0,5-0,8 cm; espádice
amarronzado, séssil, cilíndrico, 5,6-6,9 x 0,3-0,5 cm; flores com tépalas 0,8-0,9
x 1,0-1,1 mm, estames ca. 0,5 x 1,0 mm, gineceu ca. 1,0 x 0,6 mm, placentação
axial; bagas esverdeadas no ápice tornando-se translúcidas para a base: semente
lenticulada, amarronzada.
Comentários: agrupamentos de ca. de 15 indivíduos ocorrem ao longo
da formação florestal não inundável do PEPCV. Na formação florestal inundável,
os indivíduos ocorrem entremeados à população de A. jilekii.
Caracteres diagnósticos: a espécie pode ser confundida com A. jilekii e
A. viridivinosum Theófilo & Sakur., distinguindo-se da primeira por apresentar
o ápice da nervura central obtusa a aguda abaxialmente e bagas totalmente esverdeadas a esverdeadas no ápice e alvas para a base versus nervura 1-carenada
e bagas vermelho-arroxeadas tornando-se opacas para a base. Difere da segunda
espécie por apresentar a nervura central aguda na metade do comprimento
adaxialmente versus nervura arredondada e bagas totalmente esverdeadas a
esverdeadas tornando-se alvas para a base (Figura 2E-G).
Distribuição: também ocorre nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio
de Janeiro e São Paulo em floresta ombrófila densa (BFG 2015). É amplamente
distribuída no litoral capixaba.
Fenologia: floresce praticamente durante todos os meses do ano.
Ameaças: apesar das populações situadas em unidades de conservação
como o Parque Estadual Paulo César Vinha e a APA de Guanandy estarem protegidas, localidades como a restinga de Praia das Neves e Barra do Riacho vêm
sofrendo perda de cobertura vegetal para instalação de complexos portuários.
Somado aos dados de ocorrência nos outros ecossistemas do estado, a espécie
enquadrou-se regionalmente como pouco preocupante – LC (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Aracruz, 12/II/1992,
Pereira 2615 (VIES), 28/VII/2012, Gomes & Vervloet 3921 (VIES); Guara-
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pari, 10/VII/1991, Rosa et al. 162 (VIES), 16/X/1992, Pereira 2107 (VIES),
10/VII/1991, Rosa et al. 159 (VIES), 27/IX/2006, Valadares 279 (UVVES),
27/IX/2006, Valadares 280 (UVVES), 27/IX/2006, Valadares 281 (UVVES);
Itapemirim, 01/IV/2009, Gomes et al. 3295 (VIES), Linhares, 10/III/1996,
Assis et al. 118 (VIES); Presidente Kennedy, 17/IV/2009, Assis & Demuner
1929 (MBML); Vitória, 15/VI/2008, Gomes 3155 (VIES).
4. Anthurium jilekii Schott, Bonplandia 10:5. 1862.
Terrestre; caule alongado com mais 6 cm compr., ereto ou decumbente, entrenós 1,2-1,4 cm compr.; prófilos e catáfilos esverdeados a levemente
alvacentos quando novos, amarronzados quando passados, inteiros no ápice,
decompostos para a base do caule, 1,4-3,1 x 1,2-1,4 cm; folhas simples; bainha
0,7-1,1 cm compr.; pecíolo esverdeado, achatado a levemente sulcado com
margens agudas adaxialmente, 1-carenado abaxialmente, 6,8-11,9 x 0,3 cm;
genículo esverdeado, mais claro e mais espesso que o pecíolo, achatado com
margens agudas adaxialmente, 1-carenado abaxialmente, 0,9-1,6 cm compr.;
lâmina foliar lanceolada, membranácea a cartácea, ápice acuminado, base
cuneada ou algumas vezes obtusa nas folhas basais, esverdeada in vivo, discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, 26,0-28,7 x 7,8-9,2 cm; nervação
broquidódroma; nervura central proeminente e aguda em ambas as faces,
mais clara que a lâmina adaxialmente; nervuras laterais primárias impressas
adaxialmente, levemente proeminentes abaxialmente, 11-16 pares, mais escuras
que a lâmina abaxialmente; nervura coletora saindo da base da lâmina, 0,7-1,2
cm afastada da margem; pedúnculo avermelhado, vináceo, 1-carenado, 12,313,1 cm compr.; espata vinácea, membranácea, lanceolada, formando ângulo
agudo com o pedúnculo, decorrência com 0,3 cm compr., 3,4-4,5 x 0,5-0,5 cm;
espádice vináceo, avermelhado, amarronzado após a antese, séssil, cilíndrico,
4,6-5,1 x 0,4-0,5 cm; flores com tépalas 0,7-0,75 x 0,9-1,0 mm, estames ca. 1,0
x 0,5 mm, gineceu ca. 1,0 x 0,7 mm, placentação axial; bagas não observadas.
Comentários: espécie encontrada em formação florestal inundável e
representada por agrupamentos com mais de 50 indivíduos nas restingas do
Espírito Santo.
Caracteres diagnósticos: a espécie pode ser identificada em campo
por possuir lâmina foliar com base cuneada ou raramente obtusa nas folhas
basais, nervuras laterais primárias impressas e pedúnculo carenado. Apesar de
observações de espécimes em cultivo e visitas adicionais às populações para
coleta de frutos, não conseguimos obter, até o momento, a coloração das bagas.
Por ser muito próxima de A. intermedium e as bagas arroxeado-avermelhadas
serem o principal caráter diagnóstico para sua distinção, observações adicionais
devem ser realizadas para confirmação da identidade do material. Para ilustração
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detalhada desta espécie veja Valadares et al. (2010).
Distribuição: a espécie também ocorre nos Domínios Caatinga e Atlântico no estado da Bahia (BFG 2015). Ocorre exclusivamente no litoral central
do Espírito Santo.
Fenologia: floresce no mês de fevereiro.
Ameaças: apesar de estar contida em unidade de conservação de proteção integral, encontramos ameaças relacionadas à perda de cobertura vegetal
através de incêndios, estando suas populações em contínuo decréscimo. Estas
informações reforçam seu status regional definido como uma espécie vulnerável – VU (Espírito Santo 2005).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Guarapari, 17/II/2007,
Valadares 409 (UVVES).
5. Anthurium maricense Nadruz & Mayo. Aroideana, 23: 82. 2000.
Terrestre; caule rizomatoso com menos de 5,0 cm compr., entrenós
0,2-0,4 cm compr.; prófilos e catáfilos esverdeados novos, amarronzados
quando passados, inteiros no ápice, decompostos para a base do caule, 1,3-2,5
x 1,4-1,5 cm; folhas simples; bainha 0,8-1,5 cm compr.; pecíolo esverdeado,
achatado a levemente sulcado com margem obtusa adaxialmente, arredondado
abaxialmente, 18-25,7 x 0,3-0,5 cm; genículo esverdeado, mais claro e mais
espesso que o pecíolo, achatado com margem obtusa adaxialmente, arredondado abaxialmente, 0,7-1,0 cm compr.; lâmina foliar esverdeada in vivo,
discolor, face abaxial mais clara que adaxial, oblonga a lanceolada, cartácea,
ápice mucronado a apiculado, base obtusa a truncada, 28,7-39,0 x 5,2-7,0
cm; nervação broquidódroma; nervura central proeminente e arredondada
em ambas as faces, mais clara que a lâmina adaxialmente; nervuras laterais
primárias obscuras em ambas as faces, 22-27 pares, mais escuras que a lâmina abaxialmente; nervura coletora saindo da base da lâmina, 0,4-0,8 cm
afastada da margem; pedúnculo esverdeado, roliço, ca. 28,7 x 0,3 cm; espata
lanceolada, esverdeada, membranácea, ápice apiculado, deflexa após a antese,
persistente durante a frutificação, formando ângulo agudo com o pedúnculo,
3,2-3,5 x 0,5-0,8 cm, decorrência 0,1-0,2 cm compr.; espádice cilíndrico, séssil,
esverdeado-vináceo durante a pré-antese, esverdeado-amarronzado durante e
após a antese, 4,4-6,1 x 0,4-0,5 cm; flores com tépalas 0,7-1,0 x 0,9-1,0 mm,
estames 0,9-1,0 x 0,4-0,5 mm, gineceu 0,8-1,2 x 0,6-0,8 mm, placentação
axial; bagas oblongas, ápice avermelhado tornando-se translúcida para a base:
sementes oblongas, amareladas.
Comentários: espécie frequentemente encontrada na transição entre
formação arbustiva aberta não inundável e florestal não inundável das restingas
do Espírito Santo. À medida que a formação arbustiva aberta se aproxima da
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florestal, as moitas circulares tornam-se mais próximas formando um dossel
contínuo com cerca de sete metros de altura. Quando o dossel atinge cerca de 10
metros de altura, A. maricense passa ser menos frequente, deixando de ocorrer
no interior da formação florestal não inundável. Um indicativo deste limite é
a presença de espécies de Marantaceae pertencentes ao gênero Ctenanthe Eichler, muito comuns no interior da formação florestal, mas ausentes na região
limítrofe com a formação arbustiva.
Caracteres diagnósticos: espécie muito similar à A. angustifolium, diferindo desta por apresentar pecíolo achatado a levemente sulcado com margens
obtusas adaxialmente versus presença de pecíolo achatado com margens agudas
adaxialmente. Também pode ser confundida com A. raimundii, diferindo dela
por apresentar distribuição restrita ao extremo sul do Espírito Santo (Presidente
Kennedy) e bagas avermelhadas no ápice tornando-se translúcidas para a base
versus distribuição ao norte do Espírito Santo (a partir de Aracruz) e bagas
arroxeadas-vermelhadas (Figura 2H-I). O protólogo da espécie menciona junção mais ou menos horizontal em relação ao ângulo formado entre a espata e o
pedúnculo, mas os materiais analisados neste trabalho revelaram ângulo agudo
em todos os indivíduos analisados. Por termos encontrado poucos indivíduos
férteis ressaltamos a necessidade de uma avaliação mais criteriosa da variação
deste caráter nas populações desta espécie.
Distribuição: este é o primeiro registro desta espécie para o Espírito
Santo, sendo o limite norte atualmente conhecido para sua distribuição, anteriormente restrita às restingas do estado do Rio de Janeiro (BFG 2015).
Fenologia: floresce entre os meses de outubro a janeiro. Frutifica em
janeiro.
Ameaças: por ser a única população conhecida para o Espírito Santo
e a localidade de ocorrência encontrar-se sob licenciamento para implantação
de complexos portuários, esta espécie aponta e fortalece a necessidade de implantação de uma unidade de conservação de proteção integral no litoral sul
do estado (Bravo et al. 2011). A espécie pode ser considerada, regionalmente,
como criticamente ameaçada - CR (B2a+D1) por possuir área de ocupação
estimada em menos de 10 km², ser conhecida em não mais que uma localidade,
com população estimada em menos de 250 indivíduos maduros (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Presidente Kennedy,
08/X/1990, Gomes 1352 (VIES), 16/I/2013, Valadares 1102 (RB).
6. Anthurium parasiticum (Vell.) Stellfeld, Arquivos Museu Paranaense. 8: 175. 1950.
Terrestre ou hemiepífita; caule alongado com mais de 6,0 cm compr.,
ereto, decumbente raro escandente, entrenós 0,8-2,3 cm compr.; prófilos e catá-
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filos esverdeados quando novos, amarronzados a acinzentados quando passados,
inteiros no ápice, decompostos para a base do caule, 0,8-7,5 x 0,9-2,7 cm; folhas
simples; bainha 0,8-2,0 cm compr.; pecíolo esverdeado ou verde-vináceo,
achatado com margens obtusas, raramente agudas adaxialmente, arredondado
abaxialmente, 3,7-20,1 x 0,2-0,5 cm; genículo esverdeado, vináceo, mais claro
ou mais escuro e mais espesso que o pecíolo, achatado com margem obtusa
adaxialmente, arredondado abaxialmente, 0,6-1,5 cm compr.; lâmina foliar
geralmente oblonga a lanceolada, membranácea a cartácea, ápice mucronado
a acuminado, base geralmente obtusa ou cuneada a truncada, esverdeada in
vivo, discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, 16,2-31,0 x 4,9-14,1 cm;
nervação broquidódroma; nervura central achatada na base tornando-se proeminente e arredondada para o ápice adaxialmente, completamente proeminente e
arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina em ambas as faces; nervuras
laterais primárias pouco visíveis e levemente impressas em ambas as faces,
mais escuras que a lâmina abaxialmente, 10-19 pares; nervura coletora saindo
da base da lâmina, 0,3-1,2 cm afastada da margem; pedúnculo esverdeado ou
vináceo, ereto, roliço, 13,5-33,6 x 0,2-0,4 cm; espata membranácea, lanceolada,
aplanada, ápice mucronado, esverdeada ou vinácea, reflexa a raramente deflexa
durante toda a antese, paleácea ou decomposta durante frutificação, margens
formando ângulo obtuso na junção com o pedúnculo, decorrência 0,3-1,2 cm
compr., 3,1-6,5 x 0,9-2,1 cm; espádice amarronzado, vináceo, séssil, cilíndrico,
4,8-15,4 x 0,4-1,2 cm; flores com tépalas 1,4-1,6 x 1,0-1,9 mm, estames ca.
1,8 x 0,8 mm, gineceu ca. 1,9 x 1,0 mm, placentação axial; bagas com ápice
esverdeado tornando-se translúcida para a base, raramente com ápice arroxeado
tornando-se esverdeada para a base: sementes lenticuladas, amarronzadas.
Comentários: espécie geralmente terrestre a raramente hemiepífita
encontrada no interior de moitas, podendo alcançar um metro de altura, ou em
áreas úmidas e sombreadas no interior da mata nas restingas do Espírito Santo.
Possui enorme plasticidade morfológica em uma mesma tipologia, o que torna
a espécie difícil de ser identificada. Possui caule ereto, mas alguns indivíduos
com mais de um metro de comprimento podem ser decumbentes, e lâminas
foliares com coloração verde-escura adaxialmente na formação florestal não
inundável e inundável. Em formações arbustivas abertas inundáveis e não
inundáveis, apresentou caule sempre ereto, mesmo em indivíduos adultos,
ocorrendo raramente hábito hemiepífitico associados a espécies de Clusia L.
Caracteres diagnósticos: Pode ser distinguida das demais espécies do
gênero ocorrentes na área por apresentar pecíolo achatado com margens obtusas, base da lâmina foliar obtusa e bagas com ápice esverdeado tornando-se
translúcida para a base. Valadares 136, coletado nas populações de floresta não
inundável apresenta bagas arroxeadas no ápice tornando-se esverdeadas para
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a base quando maduro. Coelho et al. (2009) apontam certas variações quanto
a coloração do fruto, corroborando a variação de coloração aqui apresentada
(Figura 3A-C).
Distribuição: ocorre em todos os estados do sudeste, podendo ser
encontrada em floresta ombrófila densa, floresta estacional semidecidual e
restinga (BFG 2015). É amplamente distribuída ao longo do litoral capixaba.
Fenologia: Floresce e frutifica o ano inteiro.
Ameaças: populações encontradas fora de unidade de conservação
sofrem redução através de desmatamento, queimadas e invasão por espécies
exóticas. Somado aos dados de ocorrência nos outros ecossistemas do estado,
a espécie enquadrou-se regionalmente como pouco preocupante – LC (IUCN,
2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Anchieta, 05/VI/1997,
Pereira 5978 (VIES), 05/VI/1997, Pereira 5989 (VIES), 08/VIII/2009, Valadares
1202 (VIES); Aracruz, 19/II/1992, Pereira et al. 2676 (VIES), 06/IV/1992,
Pereira 3393 (VIES), 19/II/1992, Pereira et al. 2715 (VIES); Conceição da
Barra, 16/V/2013, Valadares 1118 (RB), 16/V/2013, Valadares 1119 (RB),
16/V/2013, Valadares 1120 (RB); Guarapari, 28/IX/1990, Pereira et al. 2280
(VIES), 03/II/1998, Assis & Zambom 399 (VIES), 26/VII/1990, Pereira et al.
2147 (VIES), 26/VII/1990, Pereira et al. 2153 (VIES), /05/2000, Assis 813 (RB),
29/VII/1988, Pereira et al. 1800 (VIES), 02/VIII/1990, Pereira 2182 (VIES),
19/VII/2006, Pereira et al. 7459 (VIES), 03/IV/1984, Pereira 278 (VIES),
04/X/1988, Pereira 1835 (VIES), 13/IX/1987, Pereira & Gomes 1028 (VIES),
01/IV/1987, Pereira & Lucas 828 (VIES), Valadares 131 (UVVES), 13/V/2006,
Valadares 134 (UVVES), 13/V/2006, Valadares 135 (UVVES), 13/V/2006,
Valadares 132 (UVVES), 13/V/2006, Valadares 130 (UVVES), 13/V/2006,
Valadares 127 (UVVES), 13/V/2006, Valadares 129 (UVVES), 13/V/2006,
Valadares 139 (UVVES), 15/V/2006, Valadares 136 (UVVES), 15/VI/2006,
Valadares 137 (UVVES), 29/VI/2006, Valadares 144 (UVVES), 29/VI/2006,
Valadares 146 (UVVES), 29/VI/2006, Valadares 145 (RB), 29/VI/2006, Valadares 143 (RB), 15/VII/2006, Valadares 155 (UVVES), 15/VII/2006, Valadares
154 (UVVES), 23/VIII/2006, Valadares 180 (UVVES), 23/VIII/2006, Valadares
179 (UVVES), 23/VIII/2006, Valadares 178 (UVVES), 27/IX/2006, Valadares
284 (UVVES), 27/IX/2006, Valadares 283 (UVVES), 27/IX/2006, Valadares
282 (UVVES), 16/XII/2006, Valadares 357 (UVVES), 31/I/2007, Valadares
391 (UVVES), 31/I/2007, Valadares 390 (UVVES), 31/I/2007, Valadares 394
(UVVES), 14/I/2007, Souza & Matos 200 (MBML); Itapemirim, 17/IV/2010,
Couto et al. 1546 (RB, VIES), 17/IV/2010, Couto et al. 1521 (RB, VIES), 17/
IV/2010, Couto et al. 1522 (RB, VIES), Linhares, 10/X/1993, Pereira et al. 5118
(VIES), 07/I/1992, Pereira 2538 (VIES), 30/VII/1992, Pereira 3672 (VIES),
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Figura 3. A-C: Anthurium parasiticum, A: inflorescência, B: hábito, C: infrutescência; D: hábito de A. pentaphyllum var. pentaphyllum; E-F: A. raimundii, E: hábito, F:
infrutescência; G: hábito de A. ribeiroi; H: hábito de A. solitarium.
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10/IX/1996, Dutra et al. 137 (VIES), 28/X/1992, Pereira et al. 4053 (VIES),
04/VIII/1996, Dutra et al. 60 (VIES), 04/VIII/1996, Dutra et al. 97 (VIES),
07/I/1992, Pereira 2539 (VIES), 28/II/2013, Valadares 1129 (RB), Valadares
1135 (RB), Valadares 1138 (RB), Valadares 1140 (RB), Valadares 1141 (RB),
Valadares 1147 (RB), Valadares 1148 (RB), Valadares 1149 (RB); Presidente
Kennedy, 18/V/1994, Farney 3366 (RB), 15/IX/2009, Gomes & Valadares
3504 (VIES), 15/IX/2009, Gomes & Valadares 3503 (VIES), 15/IX/2009,
Gomes & Valadares 3505 (VIES), 25/II/1989, Gomes 906 (VIES), 15/IX/2009,
Gomes & Valadares 3502 (VIES), 30/VIII/2009, Gomes & Valadares 3422
(VIES), 16/VII/2003, Paula-Souza et al. 6038 (ESA), 23/I/2010, Gomes et al.
3655 (VIES), 20/IV/2009, Assis1998 (MBML); Serra, 29/XI/1999, Rodrigues
182 (VIES), 29/XI/1999, Rodrigues 184 (VIES), 29/XI/1999, Rodrigues 183
(VIES), 29/XI/1999, Rodrigues 181 (VIES), 01/I/1996, Azevedo & Passamani
23 (VIES), 25/III/2000, Rodrigues 305 (VIES), 20/IX/2000, Rodrigues 332
(VIES); Vila Velha, 20/VII/1973, Araujo 364 (RB), 29/X/1997, Dutra 288
(VIES), 29/X/1997, Dutra 292 (VIES), 01/VI/1995, Pereira 5430 (VIES), 07/
II/2012, Iglesias et al. 08 (VIES), 01/IV/2012, Silva & Barros 220 (VIES), 28/
VI/2012, Silva et al. 167 (VIES), 01/IV/2012, Silva & Barros 213 (VIES), 12/
VI/2013, Silva 361 (VIES), 03/I/1996, Zambom et al. 217 (VIES), 08/VIII/1995,
Zambom & Sá 30 (VIES), 13/VI/1989, Thomaz & Gomes 500 (VIES), 23/
VIII/2009, Valadares & Sarnaglia Junior 850 (VIES), 14/I/2007, Souza 200
(MBML), 21/V/1990, Carvalho 3152 (CEPEC, MBM), 09/VIII/2009, Valadares & Sarnaglia Junior 803 (VIES), 28/XI/1996, Pereira et al. 5660 (VIES),
15/III/2010, Valadares 1161 (VIES), 15/III/2010, Valadares 1162 (VIES), 15/
III/2010, Valadares 1159 (VIES), 20/III/2010, Valadares 1203 (VIES); Vitória,
20/VI/1988, Pereira et al. 1547 (VIES), 01/X/1998, Assis 650 (VIES).
7. Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don var. pentaphyllum, Hort.
Brit. 3:633. 1839.
Hemiepífita; caule escandente, entrenós 1,1-6,0 cm compr.; prófilos
e catáfilos esverdeados quando novos, amarronzados quando passados, inteiros no ápice, decompostos para a base do caule, 1,3-6,2 x 0,8-2,3 cm; folhas
compostas; bainha 2,2-4,1 cm compr.; pecíolo esverdeado, levemente sulcado
com margens obtusas adaxialmente, arredondado abaxialmente, 17,0-41,6 x
0,2-0,5 cm; genículo esverdeado, mais claro e mais espesso que o pecíolo,
sulcado a levemente sulcado com margens obtusas adaxialmente, arredondado
abaxialmente, 0,8-2,0 cm compr.; lâmina foliar digitada, 3-8-foliolada, folíolo
lanceolado a obovado, levemente cartáceo, ápice acuminado a longo acuminado,
base cuneada a inequilátera, esverdeada in vivo, discolor, sendo a face abaxial
mais clara que a adaxial, esverdeada, 16,6-28,2 x 3,7-7,7 cm; nervação broqui-
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dódroma; nervura central proeminente e aguda adaxialmente, proeminente e
aguda a ocasionalmente arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina em
ambas as faces; nervuras laterais primárias obscuras a levemente impressas
adaxialmente, obscuras a levemente proeminentes abaxialmente, 7-11 pares,
da mesma cor que a lâmina em ambas as faces a mais escuras abaxialmente;
nervura coletora saindo da base da lâmina, 0,3-1,1 cm afastada da margem;
pedúnculo esverdeado, ereto, roliço, 4,0-5,5 x 0,7-0,8 cm; espata levemente
cartácea, lanceolada, aplanada, ápice acuminado, esverdeada, ereta na pré-antese, deflexa durante a antese, margens formando ângulo agudo na junção
com o pedúnculo, decorrência 0,4-0,5 cm compr., 6,4-9,3 x 1,9-2,9 cm; espádice
esverdeado ou arroxeado, séssil, cilíndrico, 6,1-10,2 x 0,7-1,2 cm; flores com
tépalas 2,0 x 0,9-1,9 mm, estames ca. 1,6 x 1,0 mm, gineceu ca. 2,0 x 1,0 mm,
placentação axial; bagas esverdeado-vináceas quando imaturas, completamente
vináceas quando maduras: sementes lenticuladas, amarronzadas.
Comentários: ocorre em todos os tipos florestais da restinga do Espírito
Santo, podendo atingir até 15 metros de altura, sendo menos frequente nas
formações florestais com periodicidade de inundação.
Caracteres diagnósticos: facilmente reconhecida em campo por
apresentar lâmina foliar digitada, podendo ser encontrada com três folíolos
quando jovem e até oito quando adulta. Os frutos são completamente vináceos
(Figura 3D).
Distribuição: ocorre em todos os estados do sudeste, Paraná, Santa
Catarina, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, Acre e Amazonas (BFG
2015). É amplamente distribuída ao longo do litoral capixaba.
Fenologia: Floresce e frutifica nos meses de janeiro, março, abril, maio,
agosto, setembro, novembro e dezembro.
Ameaças: populações encontradas fora de unidade de conservação
sofrem redução através de desmatamento e queimadas. Somado aos dados de
ocorrência nos outros ecossistemas do estado, a espécie enquadrou-se regionalmente como pouco preocupante – LC (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Aracruz, 06/V/1992,
Pereira et al. 3388 (VIES); Conceição da Barra, 14/III/2010, Monteiro &
Oliveira 202 (VIES), 10/XII/1992, Pereira & Gomes 4426 (VIES), 17/I/2012,
Marcarini et al. 54 (VIES), 02/IV/2012, Marcarini & Lopes 69 (VIES), 02/
VIII/2009, Giaretta et al. 547 (VIES); Guarapari, 24/IX/1990, Pereira & Rosa
2240 (VIES), 29/XII/1999, Assis 763 (VIES), 16/XII/2006, Valadares 358
(UVVES), 11/I/2007, Valadares 365 (UVVES); Linhares, 30/X/1991, Pereira
2401 (VIES), 07/I/1992, Pereira 2530 (VIES), 13/XI/1991, Pereira & Gomes
2416 (VIES), 28/II/2013, Valadares 1136 (RB); Marataízes, 04/XI/1972,
Krieger 11926 (CESJ); Vila Velha, 27/X/1995, Zambom & Fernandes 156
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(VIES), IX/1989, Thomaz 588 (VIES), 28/XI/1996, Pereira et al. 5666 (VIES),
15/III/2010, Valadares 1160 (VIES).
8. Anthurium raimundii Mayo, Haigh & Nadruz, Kew Bulletin. 66(1):
125. 2011.
Terrestre; caule curtíssimo com menos de 5,0 cm de compr., entrenós
curtíssimos; prófilos e catáfilos esverdeados quando novos, castanhos quando passados, inteiros a levemente decompostos no ápice, decompostos para a
base do caule, 2,0-7,1 cm compr.; folhas simples; bainha 1,2-2,4 cm compr.;
pecíolo esverdeado, salpicado com pontos brancos, achatado com margens
agudas adaxialmente, arredondado abaxialmente, 4,8-16,8 x 0,5-0,7 cm; genículo esverdeado, mais claro e mais espesso que o pecíolo, 0,5-1,0 cm compr.;
lâmina foliar lanceolada a elíptica, cartácea, ápice agudo-apiculado a mucronado, base aguda a cuneada, verde brilhante quando nova, opaco-esverdeada
quando madura, discolor, sendo a face abaxial mais clara que a adaxial, 30,549,1 x 8,2-10,5 cm; nervação broquidódroma; nervura central proeminente
e arredondada em ambas as faces, salpicada de branco, mais clara que a lâmina
adaxialmente, mais escura abaxialmente; nervuras laterais primárias obscuras
em ambas as faces, 6-15 pares, nervura coletora saindo da base da lâmina ou
raramente indefinida até ½ do comprimento da lâmina, 0,4-0,8 cm afastada da
margem; pedúnculo esverdeado, salpicado de branco, ereto até a maturação
dos frutos, roliço, 43,2-59,1 x 0,4-0,5 cm; espata membranácea, lanceolada,
aplanada, ápice agudo a apiculado, esverdeada na pré-antese, esverdeada a
esverdeada com nuanças vináceas durante e após a antese, deflexa na pré- e
pós-antese, esverdeada durante a frutificação, formando ângulo agudo na junção
com o pedúnculo, decorrência com 0,8-0,9 cm compr., 6,5-10,1 x 1,3-1,7 cm;
espádice esverdeado a vináceo na pré- e pós-antese, amarronzado a esverdeado-amarronzado quando em frutificação, séssil, cilíndrico, estreitando-se para o
ápice, 12,1-15,8 x 0,4-0,5 cm; flores com tépalas 1,3-1,5 x 0,4-0,5 mm, estames
ca. 1,2 x 0,3 mm, gineceu ca. 1,3 x 0,5 mm, placentação axial; bagas obovadas,
arroxeadas no ápice tornando-se vinácea para a base; semente negra, lenticulada.
Comentários: espécie heliófita encontrada em formação arbustiva aberta
não inundável e inundável, além de ecótono entre as formações florestais e as
formações arbustivas das restingas do Espírito Santo.
Caracteres diagnósticos: a principal característica que distingue esta
espécie é o caule curtíssimo com folhas que partem diretamente do solo e um
pedúnculo que permanece ereto durante a frutificação. Apresenta frutos desenvolvidos até a metade do comprimento do espádice que tem coloração arroxeada
no ápice tornando-se vinácea para a base. Pode ser encontrada desenvolvendo-se
junto com A. parasiticum tanto em formação arbustiva aberta quanto na transi-
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ção desta tipologia com as formações florestais. Além dos caracteres descritos
acima, pode ser distinguida por apresentar nervuras laterais primárias obscuras
contra nervuras laterais primárias visíveis em A. parasiticum (Figura 3E-F).
Distribuição: A. raimundii é uma espécie típica de vegetação de restinga nos estados da Bahia e Espírito Santo (BFG 2015), embora também seja
encontrada em campo nativo, mata de mussununga e floresta alta, fisionomias
da floresta de tabuleiro (Coelho 2010). No Espírito Santo apresenta seu limite
de distribuição associado a planície litorânea da foz do Rio Doce, sendo a localidade de Barra do Riacho (Aracruz) o limite sul de sua distribuição.
Fenologia: floresce e frutifica durante todos os meses do ano.
Ameaças: a redução das populações encontradas fora de unidades de
conservação é efetuada através do desmatamento e introdução de espécies
exóticas invasoras. Somado aos dados de ocorrência nos outros ecossistemas
do estado, a espécie enquadrou-se regionalmente como pouco preocupante LC (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Aracruz, 16/I/2013,
Valadares 1100 (RB); Conceição da Barra, 20/IV/2009, Lopes 02 (RB); 01/
VIII/2009, Oliveira 544 (RB); 20/V/1999, Hatschbach 69219 (RB); 03/II/2010,
Monteiro et al. 191 (VIES); 16/XI/2008, Giaretta et al. 383 (VIES); 04/II/2010,
Giaretta et al. 748 (VIES); 18/X/2008, Giaretta et al. 360 (VIES), 02/VIII/2009,
Giaretta et al. 548 (VIES); 14/VI/2008, Giaretta et al. 272 (VIES); 10/X/2009,
Monteiro & Oliveira 182 (VIES), 22/VIII/2009, Lopes 31 (VIES), 12/XI/1995,
Simonelli & Almeida, 301 (VIES), 02/IV/2012, Marcarini & Lopes 71 (VIES),
21/VIII/2009, Ribeiro et al. 03 (VIES), 05/IX/2009, Giaretta et al. 611 (VIES),
30/V/2009, Giaretta et al. 534 (VIES), 10/X/2009, Monteiro & Oliveira 178
(VIES); 03/V/2009, Monteiro et al. 165 (VIES); Linhares, 16/V/1996, Assis
et al. 202 (VIES), 15/V/1991, Gomes 1532 (VIES), 04/VII/1993, Pereira 4642
(VIES), 07/I/1992, Pereira 2537 (VIES), 11/II/1995, Weiler-Junior & Fraga
132 (VIES), 07/I/2012, Valadares 1022 (VIES), 14/V/2010, Ribeiro et al. 145
(VIES), 24/X/2008, Valadares 1150 (VIES), 28/II/2013, Valadares 1142 (RB),
Valadares 1143 (RB); São Mateus, 17/V/2008, Kollmann & Dalmaschio 11026
(MBML).
9. Anthurium ribeiroi Nadruz, Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.).
28: 22-24. 2010.
Terrestre; caule alongado com mais de 6,0 cm de compr., entrenós
0,7-1,3 cm compr.; prófilos e catáfilos esverdeados quando novos, amarronzados quando passados, levemente decompostos no ápice, decompostos para a
base do caule, 1,2-5,0 cm compr.; folhas simples; bainha 1,7-2,0 cm compr.;
pecíolo esverdeado, salpicado de branco, achatado com margens agudas a
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carenado adaxialmente, arredondado abaxialmente, 9,3-11,2 x 0,4-0,45 cm;
genículo esverdeado, mais claro e mais espesso que o pecíolo, 0,9-1,2 cm
compr.; lâmina foliar elíptica, cartácea, ápice agudo a acuminado, base aguda,
esverdeada in vivo, discolor, sendo a face abaxial mais clara que a adaxial, 31,032,8 x 11,4-12,7 cm; nervação broquidódroma; nervura central proeminente
e arredondada em ambas as faces, salpicada de branco, da mesma cor que a
lâmina em ambas as faces; nervuras laterais primárias levemente impressas
adaxialmente, planas abaxialmente, mais escura que a lâmina abaxialmente,
16-19 pares; nervura coletora saindo da base da lâmina, 0,65-1,1 cm afastada
da margem; pedúnculo esverdeado, cilíndrico, roliço, 23,9-32,8 x 0,3-0,4 cm;
espata membranácea, lanceolada, aplanada, ápice agudo, esverdeada durante
e após a antese, esverdeada durante a frutificação, deflexa durante a antese,
formando ângulo agudo com o pedúnculo, decorrência com 0,4-0,5 cm compr.,
4,5-7,3 x 0,9-1,2 cm; espádice verde-amarronzado durante a após a antese,
amarronzado quando em frutificação, estipitado, estípite ca. 0,3 cm compr.;
cilíndrico, 9,3-10,8 x 0,4-0,6 cm; flores com tépalas 1,3-1,5 x 0,4-0,5 mm,
estames ca. 1,2 x 0,3 mm, gineceu ca. 1,3 x 0,5 mm, placentação axial; bagas
obovadas, esverdeadas no ápice tornando-se alvacenta para a base: semente
lenticulada, amarronzada.
Comentários: espécie frequentemente encontrada em formação arbustiva aberta não inundável e formação florestal não inundável das restingas do
Espírito Santo. Agrupamentos de até 10 indivíduos podem ser encontrados no
interior de floresta. A distribuição das populações pode servir como indicativo
para delimitação de ecótono entre as duas formações, por apresentar alta densidade e formar um cordão visivelmente distinto no ambiente.
Caracteres diagnósticos: Pode ser confundida com A. parasiticum diferindo desta por apresentar pecíolo achatado com margens agudas a carenada
adaxialmente e bagas esverdeadas no ápice tornando-se alvacenta para a base
versus pecíolo achatado com margens obtusas adaxialmente e bagas esverdeadas
no ápice tornando-se translúcidas para a base. Também pode ser confundida
com A. raimundii diferindo por apresentar caule ereto e alongado versus caule
curtíssimo (Figura 3G).
Distribuição: a espécie era conhecida apenas de sua localidade tipo
(Coelho 2010), Reserva Natural da Vale, sendo este o primeiro registro de
populações localizadas em restinga.
Fenologia: floresce e frutifica no mês de fevereiro.
Ameaças: a redução das populações encontradas fora de unidade de
conservação é provocada por desmatamento em áreas de reserva legal. A espécie
pode ser considerada Em Perigo - EN (B2a+D1) por possuir área de ocupação
estimada em menos de 500 km², conhecida em apenas duas localidades, com
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população estimada em menos de 250 indivíduos maduros (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Linhares, 28/II/2013,
Valadares 1127 (RB), 28/II/2013, Valadares 1131 (RB).
10. Anthurium santaritense Nadruz & Croat, Aroideana. 28: 65-68.
2005.
Epífita; caule curtíssimo com menos de 5,0 cm compr., entrenós
curtíssimos; prófilos e catáfilos amarronzados quando passados, inteiros no
ápice, decompostos para a base do caule, 2,1-5,0 x 1,3-2,1 cm; folhas simples;
bainha 0,8-1,1 cm compr.; pecíolo esverdeado, levemente sulcado a sulcado
com margens agudas adaxialmente, arredondado abaxialmente, 1,5-9,8 x 0,30,5 cm; genículo esverdeado, mais escuro ou mais claro e mais espesso que
o pecíolo, levemente sulcado a achatado com margens agudas adaxialmente,
arredondado abaxialmente, 0,7-1,2 cm compr.; lâmina foliar lanceolada, levemente cartácea, ápice acuminado, base cuneada, esverdeada in vivo, levemente
discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, esverdeada, 22,1-44,2 x 3,6-6,8
cm; nervação eucamptódroma; nervura central proeminente e arredondada
em ambas as faces, mais clara que a lâmina abaxialmente; nervuras laterais
primárias proeminentes adaxialmente, levemente proeminentes abaxialmente,
5-7 pares, mais escuras que a lâmina abaxialmente; nervura coletora ausente; pedúnculo levemente esverdeado com nuanças vináceas, pêndulo, roliço,
17,2-24,0 x 0,2-0,3 cm; espata membranácea, lanceolada, aplanada, ápice
acuminado, esverdeada ou amarelada com nuances vináceas em ambas as faces, deflexa durante a antese, margens formando ângulo agudo na junção com
o pedúnculo, decorrência 0,3-0,4 cm compr., 7,9-8,5 x 1,4-1,5 cm; espádice,
arroxeado, estipitado, cilíndrico, estípite 0,3-0,7 cm compr., 5,9-7,7 x 0,5-0,6
cm; flores com tépalas 1,5 x 1,0-1,2 mm, estames ca. 1,5 x 0,8 mm, gineceu
ca. 1,0 x 0,9 mm, placentação axial; bagas não observadas.
Comentários: esta espécie pode ser encontrada ao longo da formação
florestal não inundada do Parque Estadual Paulo César Vinha, sul do Espírito
Santo. É menos frequente que A. solitarium, mas seu porte reduzido e folhas
sempre eretas a distinguem quando próximas desta outra espécie. Não encontramos indivíduos próximos à zona de transição com outras formações vegetais,
indicando sua preferência pelo interior da floresta.
Caracteres diagnósticos: pode ser confundida com A. solitarium diferindo por apresentar pecíolo com margem aguda adaxialmente e espádice
estipitado contra pecíolo com margem obtusa adaxialmente e espádice séssil.
Para ilustrações detalhadas desta espécie consulte Valadares et al. (2010).
Distribuição: esta espécie foi descrita para a zona da mata de Minas
Gerais (Coelho & Croat 2005), e posteriormente teve populações encontradas
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na restinga do Parque Estadual Paulo César Vinha (Valadares et al. 2010) no
Espírito Santo.
Fenologia: floresce nos meses de outubro e janeiro.
Ameaças: apesar de estar em unidade de conservação de proteção
integral (Parque Estadual Paulo César Vinha), o histórico de incêndios na localidade ameaça a manutenção das populações. A espécie pode ser considerada
Em Perigo - EN (B2a+D1) por possuir área de ocupação estimada em menos
de 500 km², conhecida em apenas duas localidades, com população estimada
em menos de 250 indivíduos maduros (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Guarapari, 16/X/2006,
Valadares 359 (UVVES), 11/I/2007, Valadares 364 (UVVES).
11. Anthurium solitarium Schott, Prodr. Syst. Aroid. 478. 1860.
Terrestre; caule curtíssimo com menos de 5,0 cm compr., entrenós
curtíssimos; prófilos e catáfilos rosados na base, esverdeados no ápice quando novos, amarronzados quando passados, inteiros no ápice, decompostos
para a base do caule, 3,3-8,1 x 1,7-2,3 cm; folhas simples; bainha 1,3-3,1
cm compr.; pecíolo esverdeado, sulcado com margens obtusas adaxialmente,
arredondado abaxialmente, 10,2-17,9 x 0,5-1,6 cm; genículo esverdeado, mais
claro e mais espesso que o pecíolo, sulcado com margens obtusas adaxialmente, arredondado abaxialmente, 0,9-2,3 cm compr.; lâmina foliar obovada a
raramente lanceolada, coriácea, ápice mucronado a acuminado, base cuneada,
esverdeada in vivo, levemente discolor, sendo a face abaxial mais clara que a
adaxial, 32,9-106,8 x 7,9-40,0 cm; nervação eucamptódroma; nervura central
achatada e sulcada na base tornando-se proeminente e arredondada para o ápice
adaxialmente, proeminente e achatada na base tornando-se arredondada para
o ápice, completamente arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina
em ambas as faces; nervuras laterais primárias proeminentes em ambas as
faces, 6-15 pares, da mesma cor da lâmina a mais clara abaxialmente; nervura
coletora ausente; pedúnculo esverdeado, pêndulo, roliço a 1-carenado, 22,4102,9 x 0,4-0,8 cm; espata cartácea, lanceolada, aplanada, ápice mucronado,
amarelo-esverdeada com ápice vináceo em ambas as faces, deflexa durante a
antese, decomposta em fibras durante frutificação, margens formando ângulo
agudo na junção com o pedúnculo, decorrência 1,0-2,6 cm compr., 8,5-8,6 x
1,9-2,0 cm; espádice amarronzado, arroxeado, séssil, cilíndrico, 10,3-17,1 x
0,9-2,1 cm; flores com tépalas 1,9-2,0 x 0,7-1,5 mm, estames ca. 1,2 x 0,4 mm,
gineceu ca. 1,9 x 1,0 mm, placentação axial; bagas completamente vináceas:
sementes não observadas.
Comentários: esta é uma espécie muito frequente na formação florestal não inundável, podendo ocorrer também na região de transição com a
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formação arbustiva aberta não inundável. Alguns indivíduos que caem no solo
conseguem manter o desenvolvimento, porém, neste caso, nenhum indivíduo
foi encontrado fértil.
Caracteres diagnósticos: pode ser confundida com A. santaritense
diferindo por apresentar pecíolo com margem obtusa adaxialmente e espádice
séssil contra pecíolo com margem aguda adaxialmente e espádice estipitado
(Figura 3H).
Distribuição: considerando a distribuição ao longo das restingas capixabas, esta é mais uma espécie com distribuição restrita a restinga do Parque
Estadual Paulo César Vinha (Valadares et al. 2010). Distribui-se em todos os
estados do sudeste, Bahia e Mato Grosso do Sul, ocorrendo nos Domínios
Atlântico e Cerrado (BFG 2015).
Fenologia: floresce e frutifica durante o ano inteiro.
Ameaças: apesar de a espécie estar em unidade de conservação de
proteção integral (Parque Estadual Paulo César Vinha), o histórico de incêndios
compromete a manutenção das populações nas formações florestais. Somado aos
dados de ocorrência nos outros ecossistemas do estado, a espécie enquadrou-se
regionalmente como pouco preocupante - LC (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Guarapari, 28/X/1999, Assis & Canal 747 (RB), 03/II/1998, Assis & Zambom 404 (VIES), 15/VII/2006,
Valadares 156 (UVVES), 14/X/2006, Valadares 287 (UVVES), 11/I/2007,
Valadares 366 (UVVES).
12. Anthurium viridivinosum Theófilo & Sakur., Nordic J. Bot. 33:
171-172. 2014.
Terrestre; caule alongado com mais de 6,0 cm compr., ereto a decumbente; entrenós 0,4-0,6 cm compr.; prófilos e catáfilos vinosos a avermelhados
quando novos, amarronzados a castanhos quando passados, inteiros a levemente
decompostos no ápice, decompostos em fibras para a base do caule, 2,0-3,8 x
1,4-1,9 cm; folhas simples; bainha 1,5-1,7 cm compr.; pecíolo vináceo, achatado com margens carenadas, presença de uma carena central da metade para
o ápice adaxialmente, anguloso na base tornando-se 2-carenado para o ápice
abaxialmente, 7,1-9,6 x 0,4-0,5 cm; genículo vináceo, mais claro e mais espesso
que o pecíolo, achatado com margens carenadas adaxialmente, 1-2-carenado
abaxialmente, 1,3-1,6 cm compr.; lâmina foliar elíptica a lanceolada, membranácea a cartácea, coriácea quando seca, ápice agudo, base cuneada, esverdeada
in vivo, discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, 40,9-44,4 x 7,2-9,6 cm;
nervação broquidódroma; nervura central vinácea, obtusa na base, proeminente e arredondada no meio tornando-se aguda no ápice adaxialmente, 1-carenada
tornando-se arredondada no ápice abaxialmente; nervuras laterais primárias
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Figura 4. A-B: Anthurium viridivinosum, A: inflorescência, B: infrutescência; C:
infrutescência de Anthurium zeneidae; D: exsicata de Asterostigma riedelianum; E:
hábito de Dracontioides descicens; F: exsicata de Heteropsis salicifolia; G: hábito de
Monstera adansonii subsp. klotzschiana; H: hábito de Montrichardia linifera.
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impressas adaxialmente, levemente proeminentes abaxialmente, 17-18 pares,
arqueadas, mais escuras que a lâmina abaxialmente; nervura coletora saindo da
base da lâmina ou até 2,8 cm acima, 0,2-0,7 cm afastada da margem; pedúnculo
1-carenado, vináceo, 13,9-14,1 x 0,3 cm; espata membranácea, vinácea, linear
a lanceolada, aplanada, reflexa após a antese, persistente durante a frutificação,
5,5-5,7 x 0,8 cm, formando ângulo agudo com o pedúnculo, decorrência ca.
0,8 cm compr.; espádice séssil, cilíndrico, estreitando-se para o ápice, vináceo
até a antese, amarronzado após a antese e durante a frutificação, 9,7-10,3 x 0,5
cm; flores com tépalas 2,50-2,51 x 1,5-2,0 mm, estames 0,55-0,80 x 1,50-1,75
mm, gineceu 1,50-1,60 x 0,55-0,60 mm, placentação axial; bagas com ápice
verde-vináceo quando imaturas, esverdeadas no ápice tornando-se translúcidas
para a base quando maduras: semente lenticulada, levemente amarelada.
Comentários: a espécie ocorre em formação arbustiva fechada não
inundável, em comunidade com Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze, Quesnelia quesneliana (Brongn.) L.B. Sm. e Sideroxylum obtusifolium (Roem. &
Schult.) T.D.Penn. É mais frequente à medida que a restinga entra em contato
com a floresta de tabuleiro, podendo ser encontrada desenvolvendo-se também
sobre laterito (Valadares & Sakuragui, 2014b).
Caracteres diagnósticos: espécie muito próxima de A. intermedium
diferindo desta por apresentar a região mediana da nervura central arredondada
adaxialmente, o ápice da nervura central arredondado abaxialmente e bagas
esverdeadas no ápice tornando-se translúcidas para a base versus região mediana da nervura central aguda adaxialmente, ápice da nervura central obtusa
a aguda abaxialmente e bagas completamente esverdeadas a esverdeadas no
ápice tornando-se alvacentas para a base (Figura 4A-B).
Distribuição: sua distribuição nas restingas capixabas é limitada à
localidade de Santa Cruz, dentro do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz.
Fenologia: floresce no mês de novembro e frutifica no mês de maio.
Ameaças: a fragmentação e o risco de incêndios são as principais ameaças às populações conhecidas desta espécie. Por ocorrer em uma área estimada
menor que 100 km² e ser conhecida apenas para uma localidade, A. viridivinosum
encontra-se criticamente ameaçado - CR (B1ab (ii,iii,v) + 2ab (iii,v)) seguindo
os critérios da lista vermelha de espécies ameaçadas (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Aracruz, 27/XI/2012,
Valadares 1087 (RB), 22/V/2013, Valadares 1106 (RB), 22/V/2013, Valadares
1107 (RB).
13. Anthurium zeneidae Nadruz, Bol. Mus. Biol. Mello Leitão N.
Série. 28: 32. 2012.
Terrestre; caule alongado com mais de 6,0 cm compr., ereto; entrenós
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0,8-1,0 cm compr.; prófilos e catáfilos esverdeados com nuanças vináceas
ou somente esverdeados, rosados quando novos, castanhos a amarronzados
quando passados, inteiros no ápice, persistentes a levemente decompostos
para a base do caule, 1,3-3,0 x 0,8-1,4 cm; folhas simples; bainha 1,9-2,1
cm compr.; pecíolo esverdeado, achatado a levemente sulcado com margem
carenada adaxialmente, arredondado a 1-3-carenado abaxialmente, 3,5-10,1
x 0,3-0,4 cm; genículo esverdeado, mais claro e mais espesso que o pecíolo,
achatado com margem carenada adaxialmente, arredondado a 1-3-carenado
abaxialmente, 0,9-1,5 cm compr.; lâmina foliar esverdeada in vivo, discolor,
face abaxial mais clara que a adaxial, linear a elíptica, membranácea a cartácea, ápice acuminado, base aguda, 32,9-45,7 x 4,2-6,8 cm; nervação broquidódroma; nervura central proeminente e arredondada tornando-se aguda no
ápice adaxialmente, proeminente e 1-carenada abaxialmente, mais escura que
a lâmina abaxialmente; nervuras laterais primárias impressas adaxialmente,
levemente proeminentes abaxialmente, 13-22 pares, mais escuras que a lâmina abaxialmente; nervura coletora saindo da base da lâmina ou até 4,1 cm
acima, 0,4-0,9 cm afastada da margem; pedúnculo esverdeado, esverdeado
com nuanças vináceas, 2-carenado, 18,0-24,0 x 0,3 cm; espata lanceolada,
aplanada, esverdeada com nuanças vináceas, membranácea, ápice rostrado,
deflexa após a antese, persistente e passada durante a frutificação, formando
ângulo agudo com o pedúnculo, 5,2-6,2 x 0,9-1,0 cm, decorrência 0,2-1,2 cm
compr.; espádice cilíndrico, estreitando-se para o ápice, séssil, vináceo em pré-antese, amarronzado durante e após a antese, 4,5-9,1 x 0,3-0,4 cm; flores com
tépalas 0,8-0,83 x 0,6-0,85 mm, estames 0,9-0,95 x 0,5 mm, gineceu ca. 1,0 x
0,6 mm, placentação axial; bagas arredondadas, ápice esverdeado tornando-se
translúcida para a base: sementes lenticuladas, amarronzadas.
Comentários: espécie encontrada em formação florestal não inundável.
Foi encontrada formando agrupamentos com até 15 indivíduos sempre encontrados a até 15 metros da borda da floresta.
Caracteres diagnósticos: espécie muito próxima de A. intermedium e
A. jilekii diferindo da primeira por apresentar a nervura central arredondada
na região mediana adaxialmente e bagas com ápice esverdeado tornando-se
translúcida para a base contra nervura central aguda na região mediana adaxialmente e bagas totalmente esverdeadas a esverdeadas no ápice tornando-se
alvas para a base, e da segunda, por apresentar lâmina foliar linear a elíptica,
pedúnculo 2-carenado e bagas com ápice esverdeado tornando-se translúcida
para a base, contra lâmina foliar lanceolada, pedúnculo 1-carenado e bagas
arroxeado-avermelhadas (Figura 4C).
Distribuição: apresentava distribuição restrita à Reserva Natural da
Vale (Coelho 2010), sendo este o primeiro registro fora da localidade tipo e
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em vegetação de restinga (litoral norte).
Fenologia: floresce no mês de março e frutifica em novembro.
Ameaças: o fragmento de restinga onde a espécie foi encontrada é
recortado pela principal rodovia litorânea estadual (ES-060) e apresenta sérios problemas envolvendo queimadas periódicas, corte seletivo de madeira e
invasão por espécies exóticas. O fragmento está incluído na Área de Proteção
Ambiental da Costa das Algas, mas carece de fiscalização. A espécie pode ser
considerada Em Perigo - EN (B2a+D1) por possuir área de ocupação estimada
em menos de 500 km², conhecida em apenas duas localidades, com população
estimada em menos de 250 indivíduos maduros (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Serra, 23/III/1988, Pereira
1452 (VIES), 27/XI/2012, Valadares 1086 (RB).
II. Asterostigma Fisch. & A.C. Mey., Bull. Cl. Phys. Math. Acad. Imp.
Sci. Saint-Petersbourg ser. 2-3: 148. 1845.
Geófita; caule subterrâneo, não latescente. Folha simples, solitária; pecíolo não geniculado; lâmina pinatipartida; nervuras laterais primárias pinadas,
terciárias reticuladas, sem nervura coletora. Inflorescência: 2 por axila, laxiflora
na base; espata persistente, constrita, convoluta na base, ereta; espádice séssil,
parcialmente adnato à espata, heterogêneo, região basal com flores femininas,
região com flores masculinas dispostas até o ápice. Flor unissexual, aclamídea; estames conatos em um sinândrio; flor feminina, gineceu 4-5-locular,
circundado por estaminódios, 1 óvulo por lóculo, placentação axial, estigma
oblongo-clavado. Fruto globoso, bagas livres.
O gênero possui 11 espécies no Brasil, todas com ocorrência no Domínio Atlântico. No Espírito Santo, apenas uma espécie ocorre ao longo da
planície litorânea (BFG 2015).
14. Asterostigma riedelianum Kuntze Revis. Gen. Pl. 2: 740. 1891.
Caule tuberoso, entrenós não observados; prófilos e catáfilos não
observados; bainha 3,0-4,0 cm compr.; pecíolo cilíndrico, com máculas amarronzadas quando seco, 29-36 cm compr.; lâmina foliar esverdeada quando
seca, discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, membranácea, sagitada
e pinatipartida, lobos com ápice agudo a acuminado, base aguda a cuneada;
divisão anterior 19,4-26,0 x 13,1-17,2 cm, nervuras laterais primárias 8-9
pares; divisão posterior 14,9-15,6 x 12,8-14,1 cm, nervuras laterais primárias 6-8 pares; nervura central mais clara que a lâmina em material seco;
pedúnculo com manchas amarronzadas, 25-29 cm compr.; espata esverdeada a
amarronzada quando seca, tubo não observado, lâmina não observada; espádice
heterogêneo, cilíndrico, alvacento a amarronzado em material seco, 4,9-6,5 cm
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compr.; flores aclamídeas, flores masculinas com 3-4 estames conados em um
sinândrio, 1,8-2,0 x 2,1-2,3 mm, ovário globoso com estigma oblongo-clavado,
1,5-1,9 x 1,4-1,6 mm, circundado por estaminódios, 4-5-locular, placentação
axial; bagas não observadas.
Comentários: espécie geófita relacionada para formação florestal não
inundável. Apesar de esforços de coleta, não conseguimos encontrar populações
nas localidades mencionadas nas exsicatas, sendo a descrição aqui apresentada
proveniente dos materiais herborizados. Não descartamos a possibilidade das
localidades de coleta terem sofrido desmatamento, outrora intensos até o ano
2000 (SOS Mata Atlântica & INPE, 2015).
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar caule tuberoso, lâmina foliar pinatipartida, estames formando sinândrios,
ovário circundado por estaminódios e estigma oblongo-clavado (Figura 4D).
Distribuição: também ocorre nos estados da Bahia e Pernambuco,
em floresta ombrófila densa e floresta estacional semidecidual (BFG 2015).
Possui distribuição restrita ao litoral norte do Espírito Santo, nos municípios
de Aracruz e Linhares.
Fenologia: floresce nos meses de agosto, novembro e dezembro.
Ameaças: a redução das populações está relacionada com a perda de
cobertura florestal nas localidades de ocorrência. Consideramos a espécie regionalmente Em Perigo - EN (B2a+D1) por possuir área de ocupação estimada em
menos de 500 km², conhecida em não mais que duas localidades, com população
estimada em menos de 250 indivíduos maduros (IUCN, 2001). Salientamos que
mais esforços envolvendo busca por populações em áreas particulares deverão
ser priorizadas para preenchimento de lacunas envolvendo este táxon.
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Aracruz, 14/VIII/1992,
Pereira 3724 (VIES); Linhares, 13/XI/1991, Pereira & Gomes 2410 (VIES),
18/XII/1996, Pereira & Assis 5921 (VIES).
III. Dracontioides Engl., Pflanzenr. IV, 23C: 36. 1911.
Geófita, sem látex; caule rizomatoso, palustre. Folha simples; pecíolo
cilíndrico, não geniculado; lâmina foliar triangular; nervuras secundárias peninérveas, terciárias reticuladas, sem nervura coletora. Inflorescência 1 por axila,
densiflora; espata persistente, constrita, tubo com margem convoluta, lâmina
fornicada; espádice séssil, não adnato à espata, homogêneo. Flores bissexuais,
monoclamídeas; tépalas 4, estames 4, livres; ovário 2-locular, 1 óvulo por
lóculo, placentação axial-apical. Fruto globoso.
O gênero é endêmico do Brasil e possui duas espécies, ambas ocorrendo
no Domínio Atlântico. No Espírito Santo, apenas uma espécie ocorre ao longo
da planície litorânea (BFG 2015).
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15. Dracontioides desciscens (Schott) Engler, Pflanzenr. IV, 23C: 37.
1911.
Caule rizomatoso, entrenós não observados; prófilos e catáfilos não
observados; bainha 22,2-22,7 cm compr.; pecíolo alvacento a esverdeado na
base tornando-se amarronzado para o ápice, verrucoso, achatado com margens
obtusas adaxialmente, arredondado a 1-carenado abaxialmente, 52,1-77,2 x 0,30,4 cm; lâmina foliar esverdeada in vivo, discolor, face abaxial mais clara que
a adaxial, fenestrada ou não, membranácea, ápice mucronado, base sagitada,
divisão anterior 11,3-24,0 x 7,8-20,1 cm, divisão posterior 17,1-22,4 x 6,6-13,7
cm, nervuras acroscópicas 1; nervuras basioscópicas 1-2; nervura central
achatada adaxialmente, proeminente e arredondada abaxialmente, mais clara
que a lâmina abaxialmente; nervuras secundárias achatadas adaxialmente,
proeminentes e arredondadas abaxialmente, 1 em ambas as faces; pedúnculo
vináceo ou esverdeado com nuanças vináceas, cilíndrico a levemente achatado
para o ápice, 60,1-78 x 0,2-0,4 cm; espata avinosada a esverdeada com listras
vináceas a alvas em ambas as faces, persistente durante frutificação tornando-se seca e quebradiça durante a exposição dos frutos, tubo 3,4-4,0 cm compr.,
lâmina 7,5-7,9 cm compr.; espádice séssil, cilíndrico, vináceo, 2,3-2,9 x 0,6-1,2
cm; flores com tépalas 1,8-2,0 x 1,0-1,5 mm, estames 2,8-3,0 x 0,5-0,6 mm,
gineceu 2,6-3,0 x 1,8-2,1 mm, placentação axial-apical; bagas inteiramente
esverdeadas quando imaturas tornando-se esverdeadas com nuanças vináceas
quando maduras: sementes não observadas.
Comentários: espécie geófita associada a pequenos cursos d’água e
áreas brejosas localizando-se principalmente na transição entre estes ambientes e o ambiente terrestre. No PEPCV pode ser encontrada na transição entre
a formação herbácea inundável e a formação florestal inundável. No norte
do estado (Aracruz, Conceição da Barra e Linhares) pode ser encontrada em
formação herbácea inundável, borda de lagoas e margeando canais artificiais.
Caracteres diagnósticos: a principal característica que distingue esta
espécie é a lâmina foliar sagitada geralmente fenestrada e a lâmina da espata
fornicada. Outras características como o pecíolo verrucoso e a presença de listras
vináceas e alvas na espata também auxiliam na sua identificação (Figura 4E).
Distribuição: D. desciscens pode ser encontrada no Domínio Atlântico,
com distribuição nos estados do Espírito Santo e Bahia (BFG 2015). Ocorre
no litoral central (Guarapari) e norte capixaba (Aracruz, Linhares e Conceição
da Barra).
Fenologia: floresce e frutifica nos meses de julho, setembro, outubro,
novembro e janeiro.
Ameaças: a ocorrência da espécie em ambientes brejosos e pequenos
cursos d’água torna a espécie susceptível ao aterro frequente para construção
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imobiliária na planície litorânea. Estas informações reforçam seu status regional
definido como uma espécie vulnerável - VU (Espírito Santo 2005).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Aracruz, 27/X/1992,
Pereira 3963 (VIES); Conceição da Barra, 14/XI/2008, Monteiro et al. 95
(VIES); Guarapari, 12/X/1994, Fraga 56 (MBML, HUEFS), 26/VII/1990,
Pereira et al. 2154 (VIES), 27/IX/2006, Valadares 285 (UVVES), 17/X/2006,
Valadares 290 (UVVES); Linhares, 19/IX/1987, Farney 1685 (RB), 19/X/1993,
Pereira 5098 (VIES), 03/I/2007, Simonelli 982 (VIES), 30/X/1991, Pereira &
Gomes 2387 (VIES).
IV. Heteropsis Kunth, Emun. Pl. 3:59. 1841.
Epífita; caule com crescimento monopodial. Folha simples; pecíolo
muito curto, inteiramente geniculado; lâmina foliar inteira, elíptica a obovada; nervuras laterais primárias pinadas, presença de duas nervuras coletoras
saindo da base da lâmina, terciárias reticuladas. Inflorescência solitária em
ramos floríferos, densiflora; espata caduca, não constrita, expandida, ereta,
oval; espádice estipitado, não adnato à espata, homogêneo. Flores bissexuais,
aclamídeas; estames 4, livres; ovário 2-locular, 2 óvulos por lóculo, placentação
axial. Fruto ovoide ou prismático.
O gênero possui 14 espécies no Brasil, com quatro destas ocorrendo
no Domínio Atlântico. No Espírito Santo três espécies ocorrem neste Domínio
(BFG 2015).
16. Heteropsis salicifolia Kunth Enum. Pl. 3: 60. 1841.
Caule cilíndrico a levemente achatado, entrenós 2,3-3,0 cm compr.;
prófilo não observado, catáfilo esverdeado quando novo, amarronzado quando
passado, 1,3-4,1 cm compr.; bainha não observada; pecíolo esverdeado, livre
a adnato ao entrenó, levemente canaliculado com margens agudas a carenadas
adaxialmente, arredondado abaxialmente, 0,15-0,2 cm compr.; genículo mais
escuro e mais grosso que o pecíolo, 0,25-0,3 cm compr.; lâmina foliar membranácea, esverdeada in vivo, discolor, face abaxial mais clara que a adaxial,
ápice acuminado, base cuneada, 12,6-17,4 x 3,3-4,6 cm; nervura central
achatada adaxialmente, levemente proeminente e arredondada abaxialmente,
mesma cor que a lâmina em ambas as faces; nervuras laterais primárias
completamente obscuras em ambas as faces, mais espessas que as nervuras
de menor calibre, 14-20 pares; nervuras coletoras mais interna 0,1-0,15 cm
afastada da margem, a mais externa 0,05-0,07 cm afastada da margem; pedúnculo esverdeado, cilíndrico, 0,1-0,15 x 0,05-0,1 cm; espata esverdeada, ápice
cuspidado, formando ângulo reto com o pedúnculo, persistente até a antese,
caduca após a antese, 2,0-2,2 x 0,7-0,8 cm; espádice alvacento na pré-antese,
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amarelado durante e após a antese, cilíndrico, estipitado, estípite 0,15-0,18 cm
compr, 1,3-1,4 x 0,4-0,45 cm; estames 1,3-1,5 x 0,9-1 mm, gineceu oblongo,
depresso no ápice, 1,8-1,9 x 1,4-1,7 mm; bagas não observadas.
Comentários: espécie pouco frequente em formação florestal não
inundável. Não encontrada em ambientes de transição com outras tipologias,
indicando preferência pelo interior da mata. Rara, sendo frequente sua ocorrência com P. hastatum e P. pedatum.
Caracteres diagnósticos: espécie facilmente reconhecida pelo tipo de
crescimento monopodial do caule, folhas elípticas e espádice homogêneo. Outra
característica importante é a presença de duas nervuras coletoras que partem
da base da lâmina foliar (Figura 4F).
Distribuição: ocorre no Domínio Amazônico, com registro para o estado
do Amazonas, e no Domínio Atlântico, no estado da Bahia (BFG 2015) e Espírito
Santo. Apresenta dois pontos de registro ao longo das restingas capixabas, um
no litoral norte (Conceição da Barra) e outro no litoral central (Itapemirim).
Fenologia: floresce de novembro a janeiro.
Ameaças: as principais ameaças às populações desta espécie envolvem
perda de cobertura vegetal, corte seletivo de madeira e queimadas. As duas
primeiras ameaças foram constatadas dentro de reserva legal em Conceição
da Barra e a última na APA de Guanandy, Itapemirim. Somado aos dados de
ocorrência nos outros ecossistemas do estado, a espécie enquadrou-se regionalmente como pouco preocupante - LC (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Conceição da Barra, 05/
II/2010, Oliveira et al. 24 (VIES); Itapemirim, 29/XI/2006, Souza & Caliari
32482 (ESA, RB), 01/I/2013, Valadares 1098 (RB); Linhares, 28/II/2013,
Valadares 1136 (RB).
V. Monstera Adans. Fam. Pl. 2: 470. 1763.
Hemiepífita, caule com crescimento simpodial. Folha simples; pecíolo
geniculado no ápice; lâmina inteira, elíptica a oval, geralmente fenestrada;
nervuras secundárias pinadas, terciárias reticuladas, sem nervura coletora.
Inflorescência 1-3 por axila, densiflora; espata caduca, não constrita, ereta,
expandida, oval; espádice séssil, não adnato à espata, homogêneo, raro flores
basais estéreis. Flores bissexuais, aclamídeas; estames 4, livres; ovário 2-locular,
1 óvulo por lóculo, placentação axial. Fruto prismático.
O gênero possui nove espécies no Brasil, com três destas ocorrendo
no Domínio Atlântico (BFG 2015). No Espírito Santo duas espécies ocorrem
neste Domínio.
17. Monstera adansonii subsp. klotzschiana (Schott) Mayo & I.M.
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Andrade, Feddes Repert. 124: 18. 2013.
Caule esverdeado; entrenós 1,8-4,7 cm compr.; prófilo esverdeado
quando novo, alvacento quando passado, 12,3-13,9 x 1,5-2,1 cm, catáfilo não
observado; bainha 15,6-26,4 cm compr.; pecíolo esverdeado, liso, canaliculado
com margem aguda adaxialmente, arredondado abaxialmente, 18,9-28,7 x 0,91,2 cm; genículo esverdeado, mais claro e mais grosso que o pecíolo, achatado
com margem obtusa adaxialmente, arredondado abaxialmente, 2,4-3,5 cm
compr.; lâmina foliar membranácea a cartácea, esverdeada in vivo, fenestrada,
discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, ápice agudo a acuminado, base
truncada a assimétrica; nervura central achatada a impressa adaxialmente,
proeminente e arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina adaxialmente;
nervuras secundárias impressas adaxialmente, proeminentes e arredondadas
abaxialmente, mais claras que a lâmina adaxialmente, 9-10 pares; pedúnculo
esverdeado, cilíndrico, 6,9-12,7 x 0,75-0,9 cm; espata alvacenta, amarelada,
oval, ápice cuspidado, 10,3-12,7 x 3,9-5,2 cm; espádice cilíndrico, alvacento em pré-antese, amarelado durante e após a antese, 8,8-18,4 x 1,6-2,9 cm;
estames 4,8-5,0 x 1,0-1,2 mm, ovário oblongo, 5,5-6,0 x 2,8-2,9 mm; bagas
amarelo-esverdeadas quando imaturas, amareladas quando maduras: sementes
lenticuladas, amarronzadas.
Comentários: esta espécie pode ser encontrada em todas as formações
florestais, sendo frequente em florestas não inundáveis. Também pode ser
encontrada em áreas em regeneração, quando a estruturação atinge aspecto
arbustivo-arbóreo. Apresentou lâmina foliar mais estreita e menos fenestrada
em clareiras do que em áreas bem sombreadas. As populações apresentam mais
de cem indivíduos em cada tipologia.
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar lâmina foliar fenestrada, espata decídua após a antese e bagas prismáticas
amareladas (Figura 4G).
Distribuição: distribui-se em todos os estados do Sudeste, no Nordeste
(Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco), no Sul (Paraná e Santa Catarina) e região Norte (Acre, Amazonas, Amapá e Pará) (BFG 2015). Ocorre
no litoral central (Vila Velha e Guarapari) e litoral norte (Aracruz e Conceição
da Barra).
Fenologia: floresce e frutifica durante todo o ano.
Ameaças: as populações encontradas em área de reserva legal sofrem
ameaças relacionadas à fragmentação, introdução de espécies exóticas invasoras e queimadas. Somado aos dados de ocorrência nos outros ecossistemas do
estado, a espécie enquadrou-se regionalmente como pouco preocupante – LC
(IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Aracruz, 14/VII/1992,
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Pereira 3713 (VIES), 06/IV/1992, Pereira 3396 (VIES); Conceição da Barra,
25/VIII/2008, Giaretta et al. 307 (VIES), 23/III/2009, Lobão et al. 1505 (VIES),
26/VI/2012, Marcarini et al. 84 (VIES), 02/IV/2012, Marcarini & Lopes 73
(VIES); Serra, 28/VI/1999, Rodrigues et al. 95 (VIES), 01/I/1996, Azevedo
& Passamani 20 (VIES), 25/IV/1996, Pereira et al. 5558 (VIES); Guarapari,
14/X/1999, Assis & Fraga 728 (VIES); Linhares, 27/VII/1992, Pereira 3596
(VIES); 28/II/2013, Valadares 1132 (RB); Vila Velha, 07/II/2012, Iglesias et
al. 09 (VIES).
VI. Montrichardia H. Crüger, Bot. Zeitung. 12: 25 (1885).
Palustre perene, fustes com crescimento simpodial partindo de caule
rizomatoso. Folha simples, partindo dos fustes aéreos; sem genículo; lâmina
inteira, triangular a oval; nervuras secundárias pinadas, terciárias reticuladas,
presença de nervuras coletoras. Inflorescência 1 por axila, densiflora; espata
caduca, constrita, expandida, oval; espádice séssil, adnato à espata, heterogêneo,
flores femininas na base, seguida por região curta com flores estéreis e depois
por uma região masculina disposta até o ápice. Flores unissexuais, aclamídeas;
estames 4-5, livres; ovário 1-locular, 2 óvulos por lóculo, placentação axial.
Fruto cilíndrico.
O gênero possui duas espécies no Brasil, ambas com ocorrência nas
Florestas Atlântica e Amazônica. O Espírito Santo possui ocorrência de uma
espécie para o Domínio (BFG 2015).
18. Montrichardia linifera (Arruda da Câmara) Schott, Arac. Betreff.
1: 5. 1854.
Caule rizomatoso contendo fustes aéreos, entrenós 1,4-2,0 cm compr.;
prófilos e catáfilos não observados; bainha ligulada 7,9-16,0 cm compr.; pecíolo esverdeado, liso, achatado com margem obtusa adaxialmente, arredondado
abaxialmente, 19,3-24,5 x 0,4-0,5 cm; lâmina foliar cartácea, esverdeada in
vivo, discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, triangular a oval, ápice
agudo, base cordada, divisão anterior 14,5-18,5 x 21,0-25,4 cm, divisão posterior
10,5-10,6 x 11,2-13,3 cm, nervuras acroscópicas 3-4; nervuras basioscópicas
3-5; nervura central achatada adaxialmente, proeminente e arredondada
abaxialmente, mais clara que a lâmina adaxialmente; nervuras secundárias
levemente impressas adaxialmente, levemente proeminentes e arredondadas
abaxialmente, mais claras que a lâmina adaxialmente, 4-6 pares; nervura coletora saindo da base da lâmina, 0,4-0,5 cm afastada da margem; pedúnculo
esverdeado, cilíndrico, 5,8-11,3 x 0,49-0,9 cm; espata levemente esverdeada
ou alvacenta, amarelada após a antese, persistente até a antese, tubo alvacento
em ambas as faces, 6,2-7,2 x 3,0-4,1 cm, lâmina levemente esverdeada ada-
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xialmente, alvacenta abaxialmente, 13,6-18,1 x 5,6-5,8 cm, formando ângulo
reto com o pedúnculo; espádice cilíndrico a levemente clavado, alvacento a
esverdeado em pré-antese, amarelado durante e após a antese, 14,7-16,7 x 0,91,3 cm; estames 2,5-3,0 x 1,0-1,2 mm, ovário oblongo, depressos no ápice,
1,8-2,0 x 1,0-1,1 mm; bagas cilíndricas, alvas quando imaturas, amareladas
quando maduras: sementes obovadas, amarronzadas.
Comentários: espécie helófita associada à margem de rios e áreas
brejosas, localizando-se principalmente na transição entre estes ecossistemas
e o ambiente terrestre. Ocorre em todas as formações herbáceas inundáveis
formando grandes populações ao longo do Vale do Suruaca.
Caracteres diagnósticos: emite ramos com aspecto lenhoso capazes
de rebrotar após incêndios periódicos. É conhecida como aningá na região do
Vale do Suruaca, podendo ser facilmente reconhecida pelos fustes com folhas
cordadas dispostas no ápice (Figura 4H).
Distribuição: distribui-se também na região Nordeste (Bahia, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba), Norte (Amazonas, Amapá, Pará
e Roraima) e no norte do estado do Rio de Janeiro, limite sul de sua distribuição
(BFG 2015). Ocorre no litoral norte do estado do Espírito Santo, com registros
nos municípios de Aracruz, Linhares e Conceição da Barra.
Fenologia: floresce e frutifica durante o ano inteiro.
Ameaças: a espécie é afetada através do aterro de áreas brejosas, ameaça
identificada principalmente no município de Aracruz. Consideramos a espécie
regionalmente Vulnerável - VU (B2a+D1) por possuir área de ocupação estimada em menos de 2.000 km², conhecida em não mais que 10 localidades, com
população estimada em menos de 1.000 indivíduos maduros (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Aracruz, 15/V/1990, Vinha
1010 (VIES); Conceição da Barra, 14/VI/2008, Monteiro et al. 08 (VIES),
29/III/2000, Pereira & Assis 6072 (VIES), 15/VII/1991, Vinha 1250 (VIES);
Linhares, 24/IX/1996, Pereira & Zambom 5634 (VIES), 14/XI/1991, Pereira
2461 (VIES), 19/IX/1991, Gomes 1617 (VIES).
VII. Philodendron Schott, Wiener Z. Kunst. 3: 828. 1829.
Hemiepífitas perenes, caule com crescimento simpodial. Folha simples
ou composta partindo de caules aéreos; pecíolo achatado a levemente sulcado,
não geniculado; lâmina inteira ou sectada; nervação peniparalelinérvea, nervura
coletora ausente. Inflorescência 1-3 por axila, densiflora; espata persistente,
constrita, tubo com margens convolutas, lâmina ereta expandida; espádice séssil
ou curto estipitado, parcialmente adnato à espata, heterogêneo, região basal
com flores femininas, seguida por uma região estéril curta e depois por uma
região masculina disposta até o ápice, podendo ocorrer uma segunda zona estéril
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apical. Flores unissexuais, aclamídeas; flor masculina, 3-6 estames livres; flor
feminina com ovário 3-10-locular, 1-25 óvulos por lóculo, placentação axial,
basal ou sub-basal. Fruto cilíndrico.
O gênero possui 168 espécies no Brasil, sendo 61 destas ocorrentes no
Domínio Atlântico (BFG 2015). O Espírito Santo possui 55,7% das espécies que
ocorrem neste Domínio. Das 13 espécies encontradas para o gênero nas restingas
capixabas, 10 espécies pertencem à Philodendron subg. Philodendron Schott,
duas à Philodendron subg. Meconostigma (Schott) Engl. e uma à Philodendron
subg. Pteromischum (Schott) Mayo – Philodendron sect. Fruticosa Grayum.
Dentro de Philodendron subg. Philodendron, quatro seções tiveram representantes: Philodendron sect. Schyzophyllum (Schott) Engl. (4), Philodendron sect.
Macrobelium (Schott) Sakur. (3) e Philodendron sect. Philodendron Schott (3).
Chave de identificação para as espécies de Philodendron ocorrentes
nas restingas do estado do Espírito Santo.
1. Bainha conspícua, lateralmente expandida ................................ P. rudgeanum
1. Bainha inconspícua, nunca lateralmente expandida ....................................... 2
2. Caule robusto (arborescente), zona estéril intermediária do espádice longa
(maior ou igual a zona masculina fértil) ............................................................ 3
2. Caule não robusto (sem aspecto arborescente), zona estéril intermediária do
espádice curta (sempre menor que a zona masculina) ......................................... 4
3. Planta paludícola, nunca terrestre, margem da folha ondulada, 2 nervuras basioscópicas .................................................................................... P. paludicola
3. Planta hemiepífita, raramente terrestre, margem da folha inteira, 7 nervuras
basioscópicas ............................................................................... P. stenolobum
4. Lâmina foliar com divisões anterior e posterior ............................................ 5
4. Lâmina foliar sem divisões .................................................... P. blanchetianum
5. Folhas com divisão anterior pinatífida ............................................................ 6
5. Folhas com divisão anterior inteira ................................................................. 9
6. Folhas com lobo anterior longo (maior que 30 cm compr.) ..............................7
6. Folhas com lobo anterior curto (menor que 30 cm compr.) ............................. 8
7. Divisão anterior com um lobo mediano bem pronunciado ....... P. nadruzianum
7. Divisão anterior com lobos indiferenciados ............................. P. longilobatum
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8. Pecíolo liso, divisão anterior com um lobo mediano bem pronunciado, presença de zona estéril apical ................................................................. P. ruthianum
8. Pecíolo estriado, divisão anterior 4-5 lobada, ausência de zona estéril apical ...
........................................................................................................... P. pedatum
9. Placentação axial .......................................................................................... 10
9. Placentação sub-basal a basal ...................................................................... 11
10. Prófilos e catáfilos decompostos em fibras persistentes, tubo da espata externamente vináceo ..................................................................... P. fragrantissimum
10. Prófilos e catáfilos caducos, tubo da espata externamente verde ................
................................................................................................... P. hederaceum
11. Pecíolo geralmente compresso, presença de zona estéril apical ..................
................................................................................................. P. bernardopazii
11. Pecíolo cilíndrico, ausência de zona estéril apical ...................................... 12
12. Lâmina foliar de base sagitada com lobos disjuntos, ausência de nectários
extra-florais nos pecíolos, espata externamente verde ...................... P. hastatum
12. Lâmina foliar de base cordada, presença de nectários extra-florais nos pecíolos, espata vinácea com nuanças esverdeadas externamente ............. P. cordatum
19. Philodendron bernardopazii E.G. Gonç., Nordic J. Bot. 29(4):
385. 2011.
Caule esverdeado a verde-amarronzado, não arborescente, entrenós
0,8-5,0 cm compr., ausência de escamas intravaginais; prófilo esverdeado
quando novo, alvacento quando passado, presença de nectários extraflorais
vináceos, 12,6-14,2 cm compr.; catáfilo não observado; bainha inconspícua,
nunca lateralmente expandida; pecíolo esverdeado, estriado, com nectários
extraflorais, geralmente compresso ou achatado com margem obtusa adaxialmente, arredondado abaxialmente, 22,1-25,5 x 0,7-0,9 cm; lâmina foliar membranácea, esverdeada in vivo, discolor, face abaxial mais clara que a adaxial,
oval a elíptica, ápice agudo, base cordada, divisão anterior inteira, 19,5-23,5 x
11,3-12,0 cm, divisão posterior 6,0-7,3 x 4,5-6,8 cm, nervuras acroscópicas 2;
nervuras basioscópicas 1-2; nervura central achatada adaxialmente, proeminente e arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina adaxial; nervuras
secundárias levemente impressas adaxialmente, proeminentes e arredondadas
abaxialmente, mais claras que a lâmina adaxialmente, 6-7 pares; pedúnculo
5,0-8,0 x 1,0-2,0 cm; espata tubo 5,0-8,0 cm compr., lâmina 15,5-18,0 cm
compr.; espádice heterogêneo, zona feminina 4,7-8,0 cm compr., zona estéril
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Figura 5. A: hábito de Philodendron bernardopazii; B: hábito de P. blanchetianum;
C: hábito de P. cordatum; D: hábito de P. fragrantissimum; E: hábito de P. hastatum;
F: hábito de P. hederaceum var. hederaceum.
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1,3-2,5 cm compr., zona masculina 4,3-10,0 cm compr., zona estéril apical
3,5-7.5 cm compr.; flores unissexuais, aclamídeas, 4-6 estames, 2,0-3,0 x 1,82,0 mm, ovário oblongo, 2,5-3,0 x 1,5-2,0 mm, 10-13-locular, 2-3 óvulos por
lóculo, placentação basal, tricomas não observados; bagas não observadas.
Comentários: esta espécie foi encontrada em formação florestal não
inundável e formação arbustiva fechada não inundável. É representada por no
máximo 10 indivíduos na Reserva de Vida Silvestre de Santa Cruz e cerca de
60 indivíduos em área de reserva legal, no município de Linhares.
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar pecíolo estriado e compresso com margens obtusas, além de grande número
de nectários extraflorais ao longo do pecíolo (Figura 5A). Nenhum indivíduo
fértil foi encontrado, sendo necessário esforço de coleta para confirmação da
espécie.
Distribuição: possui distribuição restrita ao estado do Espírito Santo,
ocorrendo também em floresta ombrófila densa (BFG 2015). Os resultados aqui
apresentados constituem o primeiro registro da espécie para restinga (litoral
norte).
Fenologia: esforços deverão ser efetuados para determinar sua fenologia
regional. Materiais coletados no Espírito Santo para floresta ombrófila densa e
floresta de tabuleiro indicam floração nos meses de fevereiro, junho, novembro
e dezembro (SpeciesLink, 2016).
Ameaças: ameaças a esta espécie envolvem desmatamento e queimadas em áreas de reserva legal. A espécie pode ser considerada Em Perigo
- EN (B2a+D1) por possuir área de ocupação estimada em menos de 500 km²,
conhecida em não mais que cinco localidades, com população estimada em
menos de 250 indivíduos maduros (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Aracruz, 27/XI/2012,
Valadares 1099 (RB); Linhares, 28/II/2013, Valadares 1130 (RB), Valadares
1146 (RB).
Material adicional: Brasil, Espírito Santo: Santa Leopoldina, ?/11/2010,
Gonçalves 2012 (HPL); Sooretama, 26/XI/2004, Nadruz et al. 1607 (RB).
20. Philodendron blanchetianum Schott, Bonplandia. 7: 164. 1859.
Caule esverdeado a opaco-esverdeado, não arborescente, entrenós 2,13,3 cm compr., ausência de escamas intravaginais; prófilo alvacento quando
novo, amarronzado quando passado, ausência de nectários extraflorais, 6,0-6,1
cm compr., catáfilo não observado; bainha insconspícua, nunca lateralmente
expandida, 2,1-2,4 cm compr.; pecíolo intumescido, esverdeado, liso, sem
nectários extraflorais, cilíndrico a levemente achatado com margem obtusa
adaxialmente, arredondado abaxialmente, 10,5-11,3 x 1,1-1,5 cm; lâmina foliar
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membranácea, esverdeada in vivo, discolor, margem inteira, face abaxial mais
clara que a adaxial, elíptica, ápice agudo ou acuminado, base aguda, divisão
posterior ausente, 25,9-29,8 x 10,8-11,3 cm; nervura central levemente proeminente e obtusa adaxialmente, proeminente e arredondada abaxialmente, mais
clara que a lâmina adaxialmente; nervuras secundárias obscuras a levemente
impressas adaxialmente, planas abaxialmente, mais escuras que a lâmina abaxialmente, 5-6 pares; pedúnculo 2,9-7,7 cm compr.; espata tubo ca. 4,2 cm
compr., lâmina ca. 3,5 cm compr.; espádice heterogêneo, zona feminina 2,2-4,0
cm compr., zona estéril 0,8-1,0 cm compr., zona masculina 5,9-8,0 cm compr.,
ausência de zona estéril apical; flores unissexuais, aclamídeas, 2-4 estames,
ca. 3,0 x 1,0 mm, ovário oblongo, ca. 3,0 x 1,0 mm, 5-6-(8)-locular, 1 óvulo
por lóculo, placentação axial, tricomas não observados; bagas não observadas.
Comentários: espécie representada por poucos indivíduos localizados
na borda de formação florestal não inundável.
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar pecíolo intumescido e lâmina foliar elíptica (Figura 5B).
Distribuição: também ocorre no estado da Bahia, Pernambuco, Paraíba e
Sergipe (BFG 2015). Este é o primeiro registro da espécie nas restingas capixabas, sendo restrita à localidade de Comboios no litoral norte do Espírito Santo.
Fenologia: esforços deverão ser efetuados para determinar sua fenologia
regional. Materiais coletados no Espírito Santo para floresta ombrófila densa e
floresta de tabuleiro indicam floração nos meses de janeiro, junho, novembro
e dezembro (SpeciesLink 2016).
Ameaças: ameaças a esta espécie envolvem fragmentação e queimadas.
Consideramos a espécie regionalmente Em Perigo - EN (B2a+D1) por possuir
área de ocupação estimada em menos de 500 km², conhecida em não mais
que duas localidades, com população estimada em menos de 250 indivíduos
maduros (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Linhares, 28/II/2013,
Valadares 1145 (RB).
Material adicional: Brasil, Espírito Santo: Linhares, 16/I/1996, Nadruz
1136 (CVRD); Sooretama, 19/VI/1973, Sucre 10033 (RB); Pernambuco, Cabo,
13/I/1993, Nadruz 877 et Mayo (RB).
21. Philodendron cordatum Kunth ex Schott Enum. Pl. 3: 52 (1841).
Caule esverdeado a opaco-esverdeado, não arborescente, entrenós
23,3-26,0 cm compr., escamas intravaginais triangulares inconspícuas; prófilo
esverdeado quando novo, amarronzado quando passado, presença de nectários
extraflorais, 12,9-13,4 cm compr., catáfilo não observado; bainha inconspícua, nunca lateralmente expandida, 2,0-3,4 cm compr.; pecíolo esverdeado,
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liso, presença de nectários extraflorais, roliço a achatado com margem obtusa
adaxialmente, arredondado abaxialmente, 15,0-16,3 x 0,7-0,8 cm; lâmina
foliar membranácea, esverdeada in vivo, discolor, face abaxial mais clara que
a adaxial, elíptica a oval, ápice agudo ou mucronado, base cordada, divisão
anterior inteira, 16,7-19,2 x 13,1-14,8 cm, divisão posterior 8,8-10,4 x 7,9-8,4
cm, nervuras basioscópicas 1, nervuras acroscópicas 2-3; nervura central
achatada adaxialmente, proeminente e arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina adaxialmente; nervuras secundárias levemente impressas
adaxialmente, proeminentes e arredondadas abaxialmente, mais claras que a
lâmina adaxialmente, 3-5 pares; pedúnculo esverdeado, cilíndrico, liso, 3,13,4 x 1,1-1,3 cm; espata com nectários extraflorais, tubo vináceo com nuanças
esverdeadas externamente, alvacento internamente, 8,0-8,5 cm compr., lâmina
esverdeada com nuanças vináceas externamente, alvacenta internamente, 11,312,7 cm compr.; espádice heterogêneo, zona feminina esverdeada, 3,9-4,5 cm
compr., zona estéril creme, 0,9-1,4 cm compr., zona masculina creme, 7,1-8,3
cm compr., ausência de zona estéril apical; flores estaminadas com 3-4 estames,
1,1-1,9 x 0,6-0,7 mm, gineceu oblongo, 2,9-3,1 x 1,5-1,7 mm, 8-9-locular, 5-6
óvulos por lóculo, placentação sub-basal, sem tricomas no funículo; bagas
esverdeadas quando imaturas: sementes não observadas.
Comentários: esta espécie ocorre em formação florestal inundável e não
inundável. É muito frequente quando próximo de trilhas e na transição entre
estas duas tipologias, no Parque Estadual Paulo César Vinha.
Caracteres diagnósticos: distingui-se das demais espécies por apresentar
pecíolo liso, lâmina foliar elíptica a oval e margem inteira (Figura 5C).
Distribuição: esta espécie distribui-se em toda a região sudeste, além
de Paraná e Santa Catarina (BFG 2015). Ocorre nas restingas do litoral central
do Espírito Santo, entre os municípios de Vila Velha e Guarapari.
Fenologia: Floresce em outubro e frutifica em janeiro.
Ameaças: apesar de estar em unidades de conservação de proteção
integral, o histórico de incêndios ameaça a manutenção das populações.
Consideramos a espécie regionalmente como pouco preocupante – LC – por
ocorrer em várias localidades da região serrana do estado, incluindo unidades
de conservação.
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Guarapari, 18/X/2006,
Valadares 259 (UVVES), 31/I/2007, Valadares 393 (UVVES); Vila Velha, 22/
VII/2012, Valadares 1061 (RB), 22/VII/2012, Valadares 1062 (RB).
22. Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don., R. Sweet. Hort.
Brit. 3: 632. 1839.
Caule esverdeado, não arborescente, entrenós 1,2-4,8 cm compr., au-
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sência de escamas intravaginais, prófilo vináceo quando novo, amarronzado
quando passado, decompostos em fibras persistentes, ausência de nectários
extraflorais, 7,6-9,5 cm compr., catáfilo não observado; bainha inconspícua,
nunca lateralmente expandida, 2,4-3,7 cm compr.; pecíolo esverdeado, liso,
ausência de nectários extraflorais, canaliculado com margens agudas adaxialmente, arredondado abaxialmente, 16,1-20,0 x 0,9-1,1 cm; genículo ausente;
lâmina foliar membranácea, esverdeada in vivo, discolor, face abaxial mais
clara que a adaxial, oval a elíptica, ápice acuminado, base cordada, divisão anterior inteira, 19,4-28,4 x 15,2-19,5 cm, divisão posterior 1,2-1,5 x 7,1-8,9 cm,
nervuras acroscópicas 1; nervuras basioscópicas 1; nervura central achatada
a levemente sulcada adaxialmente, proeminente e arredondada abaxialmente,
mais clara que a lâmina adaxialmente; nervuras secundárias impressas adaxialmente, proeminentes e arredondadas abaxialmente, da mesma cor que a
lâmina em ambas as faces, 6-7 pares; pedúnculo esverdeado, roliço, 3,6-4,0 x
0,9-1,3 cm; espata com tubo vináceo em ambas as faces, 5,8-6,1 cm compr.,
lâmina vinácea externamente, alvacenta internamente, 6,8-7,2 cm compr.; espádice heterogêneo, zona feminina amarelada, 3,4-4,0 cm compr., zona estéril
alvacenta, 1,2-1,5 cm compr., zona masculina alvacenta, 6,3-7,7 cm compr.,
ausência de zona estéril apical; flores pistiladas 4-5 estames, 2,2-3,0 x 1,5-1,7
mm, gineceu oblongo, 3,2-3,4 x 2,1-2,6 mm, 6-10-locular, 21-25 óvulos por
lóculo, placentação axial, sem tricomas no funículo; bagas não observadas.
Comentários: espécie encontrada apenas em formação florestal não
inundável. Apresenta agrupamentos com ca. 50 indivíduos na Reserva Biológica
de Comboios e menos de ca. 30 no Parque Estadual de Itaúnas.
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar uma massa fibrosa formada a partir da decomposição dos prófilos no ápice
do caule, pecíolo canaliculado com margens agudas adaxialmente e tubo da
espata vinácea em ambas as faces (Figura 5D).
Distribuição: também ocorre na região norte (Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Roraima e Rondônia) e nordeste (Bahia, Pernambuco e Alagoas) do
Brasil (BFG 2015). Pode ser encontrada no litoral norte do Espírito Santo, nos
municípios de Aracruz, Linhares e Conceição da Barra.
Fenologia: floresce nos meses de janeiro, abril, junho, agosto, outubro
e dezembro.
Ameaças: ameaças a esta espécie envolvem desmatamento e queimadas
em áreas de reserva legal próximas ao Parque Estadual de Itaúnas. Somado aos
dados de ocorrência nos outros ecossistemas do estado, a espécie enquadrou-se
regionalmente como pouco preocupante – LC (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Aracruz, 07/I/1992, Pereira
2536 (VIES); Conceição da Barra, 10/VI/1992, Pereira et al. 3497 (VIES),
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02/IV/2012, Marcarini & Lopes 74 (VIES); Linhares, 04/VIII/1996, Dutra
111 (RB), 07/I/1992, Pereira et al. 2536 (VIES), 04/VIII/1996, Dutra et al. 111
(VIES), 18/XII/1996, Pereira & Assis 5923 (VIES), 26/X/1995, Pereira et al.
5551 (VIES), 28/II/2013, Valadares 1128 (RB).
23. Philodendron hastatum K. Koch & Sello, Index sem. hort. berol.
1854.
Caule esverdeado, não arborescente, entrenós 1,8-11,1 cm compr.,
ausência de escamas intravaginais; prófilo esverdeado quando novo, amarelado
quando passado, ausência de nectários extraflorais, 15,2-16,8 x 2,7-3,4 cm,
catáfilo não observado; bainha inconspícua, nunca lateralmente expandida,
2,8-5,0 cm compr.; pecíolo esverdeado, liso, ausência de nectários extraflorais,
roliço a achatado com margem obtusa adaxialmente, arredondado abaxialmente,
16,1-24,2 x 0,7-0,8 cm; genículo ausente; lâmina foliar membranácea, esverdeada in vivo, discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, triangular, ápice
agudo, base sagitada com lobos disjuntos, divisão anterior inteira, 17,5-19,2 x
7,3-7,9 cm, divisão posterior 4,3-5,5 x 4,6-5,9 cm, nervuras basioscópicas 1-2,
nervuras acroscópicas 2; nervura central achatada adaxialmente, proeminente
e arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina adaxialmente; nervuras
secundárias levemente impressas adaxialmente, proeminentes e arredondadas
abaxialmente, mais claras que a lâmina adaxialmente, 6-7 pares; nervura coletora ausente; pedúnculo esverdeado, cilíndrico, liso, 4,1-4,5 x 0,9-1,1 cm;
espata com tubo esverdeado externamente, vináceo internamente, 4,1-6,5 cm
compr., lâmina esverdeada externamente, alvacenta internamente, 5,2-7,5 cm
compr.; espádice heterogêneo, zona feminina amarelada, 1,9-2,1 cm compr.,
zona estéril alvacenta, 0,4-0,7 cm compr., zona masculina alvacenta, 4,5-4,9
cm compr., ausência de zona estéril apical; flores estaminadas com 3-4 estames, 0,9-1,0 x 0,4-0,7 mm, gineceu oblongo, 0,8-1,0 x 0,5 mm, 6-7-locular,
2-3 óvulos por lóculo, placentação sub-basal, sem tricomas no funículo; bagas
esverdeadas quando imaturas: sementes não observadas.
Comentários: Ocorre exclusivamente em formação florestal não inundável, sendo uma espécie pouco frequente ao longo desta tipologia. Apenas
duas populações foram encontradas com ca. de 20 indivíduos cada uma.
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar lâmina foliar com lobos posteriores orientados perpendicularmente ao eixo
principal da folha (hastado), quando adulta (Figura 5E). Quando jovens, os lobos
são pouco pronunciados e podem estar paralelos ao eixo da folha. A variação
foliar desta espécie é responsável por determinações incorretas discutidas por
Sakuragui & Mayo (2005).
Distribuição: ocorre também nos estados do Rio de Janeiro e Minas
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Gerais (BFG 2015). No Espírito Santo, ocorre em floresta ombrófila densa e
no litoral central (Guarapari).
Fenologia: floresce a partir de setembro e frutifica em dezembro.
Ameaças: apesar de a espécie estar em unidade de conservação de
proteção integral (Parque Estadual Paulo César Vinha), ameaças relacionada ao
histórico de incêndios nesta localidade e a perca de cobertura vegetal na APA
de Guanandy (uso sustentável), comprometem a manutenção das populações.
Consideramos a espécie regionalmente Vulnerável - VU (B2a+D1) por possuir
área de ocupação estimada em menos de 2.000 km², conhecida em não mais
que 10 localidades, com população estimada em menos de 1.000 indivíduos
maduros (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Guarapari, 16/IX/2006,
Valadares 226 (UVVES), 16/XII/2006, Valadares 360 (UVVES); Itapemirim,
01/I/2013, Valadares 1091 (RB).
24. Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott var. hederaceum, Wiener
Z. Kunst. 3: 780. 1829.
Caule esverdeado, não arborescente, entrenós 13,6-16,2 cm compr.,
ausência de escamas intravaginais triangulares; prófilo alvacento quando
novo, amarelado quando passado, caduco, ausência de nectários extraflorais,
12,6-12,8 cm compr., catáfilo não observado; bainha inconspícua, nunca lateralmente expandida, 8,9-10,5 cm compr.; pecíolo esverdeado, liso, ausência de
nectários extraflorais, cilíndrico a achatado com margem obtusa adaxialmente,
arredondado abaxialmente, 22,0-23,6 x 0,6-0,8 cm; lâmina foliar membranácea a cartácea, esverdeada in vivo, discolor, face abaxial mais clara que a
adaxial, oval, ápice agudo, base cordada, divisão anterior inteira, 23,8-25,7 x
19,3-22,0 cm, divisão posterior 3,5-7,8 x 4,0-9,1 cm, nervuras acroscópicas
3-4 e basioscópicas 2; nervura central achatada adaxialmente, proeminente
e arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina adaxialmente; nervuras
secundárias levemente impressas adaxialmente, proeminentes e arredondadas
abaxialmente, mais claras que a lâmina adaxialmente, 4-5 pares; nervura coletora ausente; pedúnculo esverdeado, cilíndrico, liso, 5,1-5,9 x 1,1-1,2 cm;
espata com tubo esverdeado externamente, vináceo internamente, 5,9-6,2 cm
compr., lâmina esverdeada externamente, alvacenta internamente, 7,1-7,8 cm
compr.; espádice heterogêneo, zona feminina esverdeada, 4,2-4,5 cm compr.,
zona estéril alvacenta, 1,1-1,3 cm compr., zona masculina alvacenta, 6,2-6,6
cm compr., ausência de zona estéril apical; flores unissexuais, aclamídeas, 4-5
estames, 1,9-2,2 x 1,1-1,3 mm, ovário oblongo, 2,1-2,5 x 1,6-1,9 mm, 6-7-locular, 20 óvulos por lóculo, placentação axial, sem tricomas no funículo; bagas
esverdeadas quando imaturas: sementes não observadas.
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Comentários: esta espécie pode ser encontrada em formação florestal
não inundável e inundável. É representada por ca. de 15 indivíduos no Parque
Estadual Paulo César Vinha e ca. de 10 indivíduos em área de reserva legal,
no município de Conceição da Barra.
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar lâmina foliar oval com base cordada, ovário 6-7-locular e 20 óvulos por
lóculo (Figura 5F).
Distribuição: também ocorre na região norte (Amazonas, Acre e Pará)
e nordeste (Bahia, Alagoas e Pernambuco) do Brasil (BFG 2015). Pode ser
encontrada no litoral central (Guarapari) e no litoral norte (Conceição da Barra)
do Espírito Santo.
Fenologia: floresce no mês de agosto e frutifica no mês de fevereiro.
Ameaças: ameaças a esta espécie envolvem desmatamento e queimadas em áreas de reserva legal. Somado aos dados de ocorrência nos outros
ecossistemas do estado, a espécie enquadrou-se regionalmente como pouco
preocupante – LC (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Conceição da Barra, 05/
II/2010, Giaretta et al. 758 (VIES); Guarapari, 02/VIII/1990, Pereira 2192
(RB); Linhares, 28/II/2013, Valadares 1134 (RB).
25. Philodendron nadruzianum Sakur., Syst. Botany, 2012.
Caule opaco-esverdeado, não arborescente, entrenós 2,1-2,7 cm compr.,
ausência de escamas intravaginais; prófilo esverdeado com nuanças vináceas
quando novo, alvacento quando passado, presença de nectários extraflorais,
41,0-43,0 cm compr.; catáfilo não observado; bainha inconspícua, nunca
lateralmente expandida, 1,0-1,4 cm compr.; pecíolo esverdeado com nuanças
vináceas no ápice a completamente esverdeado, estriado, presença de nectários
extraflorais, achatado com margem obtusa adaxialmente, arredondado abaxialmente, 48,0-69,2 x 1,4-1,5 cm; genículo ausente; lâmina foliar membranácea,
esverdeada in vivo, discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, triangular
a elíptica, margem pinatífida, ápice agudo, base cordada, divisão anterior pinatífida, com um lobo mediano bem pronunciado, 41,8-54,0 x 22,5-23,5 cm,
divisão posterior 19,2-23,5 x 14,2-17,3 cm, nervuras acroscópicas 3-5; nervuras
basioscópicas 4-6; nervura central impressa adaxialmente, proeminente e
arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina adaxialmente; nervuras
secundárias impressas adaxialmente, proeminentes e arredondadas abaxialmente, mais claras que a lâmina adaxialmente, 9-11 pares; nervura coletora
ausente; pedúnculo esverdeado, cilíndrico, estriado, 3,3-3,9 x 0,9-1,0 cm;
espata com tubo esverdeado externamente, vináceo internamente, 4,5-5,3 cm
compr., lâmina esverdeada externamente, alvacenta internamente, 9,8-10,1 cm
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Figura 6. A: lâmina foliar de Philodendron nadruzianum; B: lâmina foliar de P.
longilobatum; C: hábito de P. paludicola; D: hábito de P. pedatum; E: exsicata de P.
rudgeanum.
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compr.; espádice heterogêneo, zona feminina esverdeada, 5,2-7,4 cm compr.,
zona estéril alvacenta, 0,7-0,9 cm compr., zona masculina alvacenta, 8,0-9,2
cm compr., ausência de zona estéril apical; flores unissexuais, aclamídeas,
3-4 estames, 0,9-1,1 x 0,9-1,0 mm, ovário oblongo, 2,5-3,0 x 1,2-1,3 mm,
(8)-9-(10)-locular, 4-5 óvulos por lóculo, placentação basal, presença de tricomas no funículo; bagas não observadas.
Comentários: a única população conhecida para a espécie foi encontrada
em formação florestal não inundável, composta por apenas cinco indivíduos.
Alguns de seus forófitos incluem Inga laurina (Sw.) Willd., Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand e Ficus sp.
Caracteres diagnósticos: As folhas basais são muito parecidas com P.
ruthianum, entretanto as folhas adultas apresentam o lobo anterior mais alongado (Figura 6A). Também pode ser confundida com P. longilobatum diferindo
por apresentar presença de tricomas no funículo.
Figura 6
Distribuição: esta espécie era conhecida apenas para o estado do Rio
de Janeiro sendo este o primeiro registro para o Espírito Santo.
Fenologia: floresce nos meses de julho, agosto e setembro.
Ameaças: A formação arbustiva fechada não inundável, vizinha à formação florestal, é frequentemente queimada e coloca em risco a única população
conhecida da espécie. Sakuragui (2012) não definiu um status de conservação
para a espécie, sendo considerada restrita ao Parque Natural Municipal Darcy
Ribeiro, Niterói, Rio de Janeiro. Os mesmos autores (Sakuragui et al. 2011)
avaliaram o status a partir de novos registros ainda restritos ao Rio de Janeiro e
categorizaram como vulnerável. Em 2013, Calazans reconheceu e determinou
um espécime (Aona 925) coletado em Santa Maria Madalena, sendo o segundo
registro para o Estado. Somado ao ponto do Parque Natural Municipal de Jacarenema, Vila Velha, a espécie pode ser considerada Em Perigo - EN (B2a+D1)
por possuir área de ocupação estimada em menos de 500 km², conhecida em
não mais que duas localidades, com população estimada em menos de 250
indivíduos maduros (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Vila Velha, 22/VII/2012,
Valadares 1059 (RB).
26. Philodendron longilobatum Sakur., Syst. Bot. 30(1): 43-47. 2012.
Caule opaco-esverdeado, não arborescente, entrenós 3,5-4,3 cm compr.,
ausência de escamas intravaginais; prófilo esverdeado quando novo, amarronzado quando passado, presença de nectários extraflorais, 13,5-14,3 cm compr.;
catáfilo não observado; bainha inconspícua, nunca lateralmente expandida;
pecíolo esverdeado, estriado, com nectários extraflorais, cilíndrico, 32,5-32,9 x

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 38(3). 2016

239

1,1-1,5 cm; genículo ausente; lâmina foliar membranácea, esverdeada in vivo,
discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, triangular, margem pinatífida,
ápice agudo, base sagitada, divisão anterior pinatífida, lobos indiferenciados,
34,5-37,8 x 10,2-18,1 cm, divisão posterior 11,2-15,3 x 11,8-16,2 cm, nervuras
acroscópicas 4-5, nervuras basioscópicas 4-5; nervura central achatada adaxial,
proeminente e arredondada abaxial, mais clara que a lâmina adaxial; nervuras
secundárias levemente impressas adaxialmente, proeminentes e arredondadas
abaxialmente, mais claras que a lâmina adaxial, 9-11 pares; pedúnculo não
observado; espata ca. 9,5 x 4,0 cm compr.; espádice heterogêneo, zona feminina ca. 4,2 cm compr., zona estéril ca. 0,8 cm compr., zona masculina ca.
4,3 cm compr., ausência de zona estéril apical; flores unissexuais, aclamídeas,
estames não observados, ovário ca. 1,1 x 0,8 mm, 5-locular, 2-3 óvulos por
lóculo, placentação não observada; bagas não observadas.
Comentários: esta espécie é representada por apenas um indivíduo
localizado na borda de formação florestal não inundável.
Caracteres diagnósticos: As folhas basais são muito parecidas com P.
ruthianum, entretanto, folhas adultas apresentam o lobo anterior mais alongado e estreito. Também pode ser confundida com P. nadruzianum diferindo
por apresentar pecíolo completamente cilíndrico versus pecíolo achatado com
margens obtusas adaxialmente (Figura 6B). Uma descrição detalhada das estruturas florais e esforços de coleta em busca de novas populações devem ser
incluídas em metas para conservação da espécie.
Distribuição: esta espécie foi descrita recentemente por Sakuragui
(2012) a partir de material de herbário, não sendo especificada a localidade de
ocorrência no Estado do Espírito Santo. Este é o primeiro registro da espécie
na natureza, sendo coletada na localidade de Comboios no litoral norte do
Espírito Santo.
Fenologia: esforços deverão ser efetuados para determinar sua fenologia
regional. O holótipo proveniente de floresta ombrófila densa indica flores no
mês de dezembro (Sakuragui 2012).
Ameaças: ameaças a esta espécie envolvem fragmentação e queimadas.
Consideramos a espécie como com deficiência de dados – DD (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Linhares, 28/II/2013,
Valadares 1144 (RB).
Material adicional: Brasil, Espírito Santo: Domingos Martins, 03/
XII/1983, Kautsky 831 (RB).
27. Philodendron paludicola E.G. Gonç. & Salviani, Aroideana. 25:
2-15. 2002.
Caule amarronzado com aspecto lenhoso, arborescente, paludícola,
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entrenós 2,9-3,3 cm compr., escamas intravaginais triangulares; prófilo esverdeado quando novo, amarronzado quando passado, ausência de nectários
extraflorais, 29,0-33,1 x 1,9-2,2 cm, catáfilo não observado; bainha inconspícua, nunca lateralmente expandida; 9,9-10,2 cm compr.; genículo ausente;
pecíolo esverdeado, liso, ausência de nectários extraflorais, sulcado com
margem aguda adaxialmente, arredondado abaxialmente, 28,7-31,3 x 0,7-0,9
cm; lâmina foliar cartácea, esverdeada in vivo, discolor, face abaxial mais
clara que a adaxial, triangular, margem ondulada, ápice agudo, base cordada,
divisão anterior inteira, 29,0-33,5 x 31,0-33,0 cm, divisão posterior 9,5-13,1 x
19,7-22,0 cm, nervuras basioscópicas 2, nervuras acroscópicas 2-3; nervura
central achatada adaxialmente, proeminente e arredondada abaxialmente, mais
clara que a lâmina adaxialmente; nervuras secundárias levemente impressas
adaxialmente, proeminentes e arredondadas abaxialmente, mais claras que a
lâmina adaxialmente, 4-5 pares; nervura coletora ausente; pedúnculo cilíndrico, liso, 9,5-10,2 x 0,9-1,1 cm; espata com tubo 8,8-9,0 cm compr., lâmina
10,2-10,6 cm compr.; espádice heterogêneo, zona feminina 4,8-5,1 cm compr.,
zona estéril 5,0-5,3 cm compr., zona masculina 4,9-5,0 cm compr., ausência
de zona estéril apical; flores unissexuais, aclamídeas, 3-4 estames, 4,9-5,8 x
0,9-1,3 mm, ovário oblongo, 3,1-4,5 x 1,6-1,8 mm, 7-8-locular, 3-5 óvulos por
lóculo, placentação axial, sem tricomas no funículo; bagas não observadas.
Comentários: esta espécie ocorre em formações herbáceas inundável e
inundada presentes ao longo do Vale do Suruaca, Linhares. É uma espécie muito
rara em restinga, sendo geralmente encontrada em áreas brejosas associadas
com a formação barreiras. Foram encontrados ca. de 10 indivíduos estéreis no
município de Linhares.
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar caule fibroso com aspecto lenhoso recoberto por cicatrizes do pecíolo em
unidades simpodiais sucessivas, presença de escamas intravaginais persistentes
e região estéril da espádice do mesmo tamanho ou um pouco maior que a região
masculina. Pode ser confundida com P. stenolobum, mas difere por apresentar
lâmina foliar pinatífida versus lâmina foliar com margem inteira (Figura 6C).
Distribuição: Apesar de ser relacionada como com distribuição restrita
ao estado do Espírito Santo, ocorrendo em floresta ombrófila densa e em restinga
(BFG 2015), observações recentes apontam sua ocorrência para restingas do
sul da Bahia (Praia de Itaquena – 39°06’06’’ W – 16°38’58’’ – A. M. Assis,
comunicação pessoal). Ocorre apenas no litoral norte (Linhares).
Fenologia: floresce no mês de setembro.
Ameaças: a principal ameaça a esta espécie esta relacionada à drenagem
artificial e descaracterização de áreas brejosas realizadas ao longo do Vale do
Suruaca. Pode ser considerada Em Perigo - EN (B2a+D1) por possuir área de
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ocupação estimada em menos de 500 km², conhecida em não mais que duas
localidades, com população estimada em menos de 250 indivíduos maduros
(IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Linhares, 24/IX/1996,
Pereira & Zambom 5616 (VIES).
28. Philodendron pedatum (Hook.) Kunth, Enum. Pl. 3: 49. 1841.
Caule esverdeado a opaco-esverdeado, não arborescente, entrenós
3,9-4,6 cm compr., escamas intravaginais triangulares; prófilo esverdeado a
alvacento quando novo, alvacento a amarelado quando passado, presença de
nectários extraflorais, 15,4-37,2 x 2,4-4,1 cm, catáfilo não observado; bainha
inconspícua, nunca lateralmente expandida, 2,4-9,6 cm compr.; pecíolo esverdeado, estriado, completamente cilíndrico a achatado com margens obtusas
adaxialmente, arredondado abaxialmente, com nectários extraflorais, 15,6-57,9
x 0,7-1,0 cm; genículo ausente; lâmina foliar membranácea, esverdeada in
vivo, discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, pinatífida, 4-5 lobada,
ápice agudo a acuminado, base hastada a cordada, divisão anterior pinatífida,
12,8-22,2 x 25,9-30,8 cm, divisão posterior 9,6-11,4 x 3,1-16,9 cm, nervuras
basioscópicas 3-8, nervuras acroscópicas 2-7; nervura central achatada adaxialmente, proeminente e arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina
adaxialmente; nervuras secundárias impressas a levemente impressas adaxialmente, proeminentes e arredondadas abaxialmente, mais claras que a lâmina
adaxialmente, 7-13 pares; nervura coletora ausente; pedúnculo esverdeado,
cilíndrico, estriado, 6,4-6,7 x 1,4-1,6 cm; espata com tubo alvacento a levemente vináceo internamente, alvacento a levemente esverdeado externamente,
5,6-6,1 cm compr., lâmina alvacenta em ambas as faces, 8,2-8,4 cm compr.;
espádice heterogêneo, zona feminina esverdeada, 2,7-2,9 cm compr., zona estéril alvacenta, 1,1-1,4 cm compr., zona masculina alvacenta, 6,8-7,1 cm compr.,
ausência de zona estéril apical; flores unissexuais, aclamídeas, 4-5 estames,
2,0-2,2 x 0,9-1,0 mm, ovário oblongo, 2,0-2,1 x 1,0 mm, 8-9-locular, 4-5 óvulos
por lóculo, placentação axial, sem tricomas no funículo; bagas esverdeadas
quando imaturas, amareladas quando maduras: sementes ovóides, amareladas.
Comentários: esta espécie ocorre em todas as formações florestais, incluindo áreas em processo de regeneração. Sua frequência aumenta na margem
de pequenos córregos encontrados no interior da floresta e em borda de trilhas,
antigamente utilizadas para demarcação de propriedades.
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar lâmina foliar pinatífida. Folhas estreitas e a presença de nectários extraflorais vináceos foram frequentes em indivíduos encontrados em áreas bem
ensolaradas. A presença de nectários esverdeados ocorreu apenas em áreas bem
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sombreadas (Figura 6D).
Distribuição: também ocorre em toda região norte, no Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão e Pernambuco), no Centro-Oeste (Mato Grosso
e Distrito Federal) e nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro (BFG 2015).
Ocorre nas restingas capixabas do litoral central (Guarapari e Vila Velha) e do
litoral norte (Linhares e Conceição da Barra).
Fenologia: floresce e frutifica nos meses de agosto a janeiro.
Ameaças: populações encontradas em áreas particulares encontram-se ameaçadas devido à fragmentação, corte seletivo de madeira, introdução
de espécies exóticas invasoras e queimadas. Somado aos dados de ocorrência
nos outros ecossistemas do estado, a espécie enquadrou-se regionalmente como
pouco preocupante - LC (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Conceição da Barra, 10/
XII/1992, Pereira & Gomes 4433 (VIES); Guarapari, 02/VIII/1990, Pereira
& Gomes 2195 (VIES), 28/XI/1990, Pereira et al. 2281 (VIES); Linhares,
07/I/1992, Pereira et al. 2535 (VIES), 28/II/2013, Valadares 1133 (RB); Vila
Velha, 30/IX/1995, Zambom et al. 132 (VIES), 15/X/2011, Valadares et al.
1019 (VIES).
29. Philodendron rudgeanum Schott, Syn. Aroid. 78. 1856.
Caule esverdeado, não arborescente, entrenós 1,2-2,0 cm compr., ausência de escamas intravaginais; prófilos e catáfilos não observados; bainha
conspícua, lateralmente expandida, estendendo-se até a lâmina ou até um pecíolo muito curto, 5,2-7,3 cm compr.; pecíolo ausente ou raramente curtíssimo;
genículo ausente; lâmina foliar membranácea, esverdeada in vivo, discolor,
margem inteira, face abaxial mais clara que a adaxial quando seca, elíptica,
obovada, ápice acuminado, base aguda, divisão posterior ausente, 14,5-16,3 x
5,8-6,7 cm; nervura central achatada adaxialmente, proeminente e arredondada
abaxialmente, da mesma cor que a lâmina adaxialmente quando seca; nervuras
secundárias levemente impressas adaxialmente, proeminentes e arredondadas
abaxialmente, da mesma cor que a lâmina adaxialmente quando secas, 8-10
pares; nervura coletora ausente; pedúnculo esverdeado, roliço, 1,8-1,9 x 0,30,4 cm; espata com tubo com 3,2 cm compr., lâmina 4,9 cm compr.; espádice
heterogêneo, zona feminina 2,4-2,9 cm compr., zona estéril 0,6-0,9 cm compr., zona masculina 3,8-4,1 cm compr., ausência de zona estéril apical; flores
unissexuais, aclamídeas, 3-4 estames, 1,0-1,5 x 0,6-2,0 mm, ovário oblongo,
1,4-1,5 x 0,6-0,9 mm, 3-4-locular, 4-5 óvulos por lóculo, placentação axial,
sem tricomas no funículo; bagas não observadas.
Comentários: a espécie ocorre em formação florestal não inundável no
Parque Estadual de Itaúnas e em áreas de reserva legal em seu entorno.
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Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar bainha estendendo-se até o pecíolo, pecíolo curto, quando presente, e
lâmina foliar elíptica a obovada (Figura 6E).
Distribuição: também ocorre na região Norte (Amazonas, Amapá e
Pará) e Nordeste (Bahia, Alagoas, Maranhão, Paraíba e Pernambuco) do Brasil
(Barbosa & Sakuragui 2014, BFG 2015). Pode ser encontrada no litoral norte
(Conceição da Barra) do estado do Espírito Santo.
Fenologia: floresce no mês de agosto e frutifica em março.
Ameaças: ameaças a esta espécie envolvem desmatamento e queimadas
em áreas de reserva legal próximas ao Parque Estadual de Itaúnas. Consideramos a espécie como regionalmente Em Perigo - EN (B2a+D1) por possuir área
de ocupação estimada em menos de 500 km², conhecida em não mais que três
localidades, com população estimada em menos de 250 indivíduos maduros
(IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Conceição da Barra, 24/
VIII/1987, Hatschbach 51426 (MBM), 26/III/1992, Pereira 3141 (VIES); 26/
III/1992, Pereira 3220 (VIES).
30. Philodendron ruthianum Nadruz, Bol. Mus. Biol. Mello Leitão N.
Série. 28: 37. 2012.
Caule esverdeado a opaco-esverdeado, não arborescente, entrenós 3,27,7 cm compr., ausência de escamas intravaginais; prófilo esverdeado quando
novo, amarronzado quando passado, ausência de nectários extraflorais, ca. 14,0
cm compr., catáfilo não observado; bainha inconspícua, nunca lateralmente
expandida, 0,5-1,0 cm compr.; genículo ausente; pecíolo esverdeado, liso,
presença de nectários extraflorais erverdeados, achatado com margem obtusa
adaxialmente, arredondado abaxialmente, 23,6-47,4 x 0,5-0,8 cm; lâmina foliar membranácea a cartácea, esverdeada in vivo, discolor, face abaxial mais
clara que a adaxial, triangular, margem pinatífida, com um lobo mediano bem
pronunciado, ápice agudo, base cordada, 19,7-28,6 x 17,0-26,0 cm, divisão
posterior pinatífida, 8,8-12,4 x 6,9-9,1 cm, nervuras basioscópicas 2-3, nervuras acroscópicas 2-3; nervura central impressa adaxialmente, proeminente e
arredondada abaxialmente, mais clara que a lâmina adaxialmente; nervuras
secundárias levemente impressas adaxialmente, proeminentes e arredondadas
abaxialmente, mais claras que a lâmina adaxialmente, 5-10 pares; nervura
coletora ausente; pedúnculo 8,0-13,5 cm compr.; espata ca. 18,9 cm compr.;
espádice heterogêneo, zona feminina 2,7-5,1 cm compr., zona estéril 1,5-1,7
cm compr., zona masculina 7,1-8,0 cm compr., zona estéril apical 1,3-1,5 cm
compr.; flores unissexuais, aclamídeas, 2-4 estames, 1,1-1,2 x 0,4-0,5 mm,
ovário oblongo, 1,5-1,8 x 0,9-1,0 mm, 8-10-locular, 4-5 óvulos por lóculo,
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Figura 7. A: aspecto da lâmina foliar de Philodendron ruthianum; B: aspecto da lâmina
foliar de P. stenolobum; C: inflorescência de Syngonium vellozianum; D: lâmina foliar
e inflorescência de Zomicarpa pythonium.
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placentação basal, presença de tricomas no funículo; bagas não observadas.
Comentários: a espécie ocorre exclusivamente em formação florestal
não inundável do Parque Estadual Paulo César Vinha e no Parque Natural
Municipal de Jacarenema. As duas populações são representadas por poucos
indivíduos (menos de 30) distribuídos de forma agregada dentro da fitofisionomia.
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar pecíolo achatado com margem obtusa adaxialmente e lâmina foliar com
margem sinuada. Pode ser confundida com P. nadruzianum diferindo desta por
apresentar divisão anterior mais curta. Também pode ser confundida com P.
longilobatum diferindo por apresentar divisão anterior mais curta e larga do
que na outra espécie. A coloração dos nectários que em outras espécies pode
variar entre verdes, verde-vináceos, vináceos, parece ser um caráter fixo para
esta espécie, sendo sempre esverdeado (Figura 7A).
Distribuição: Também ocorre em floresta ombrófila densa no estado do
Ceará (BFG 2015). Ocorre no litoral central do Espírito Santo, nos municípios
de Guarapari e Vila Velha.
Fenologia: apesar de diversas visitas realizadas às populações desta
espécie, não foram encontrados indivíduos férteis. A análise da bainha não
indicou dilatação desta estrutura na época provável de floração, o que significa
que possivelmente o indivíduo observado não estivesse emitindo inflorescências. Em contrapartida, o desenvolvimento de ramos flageliformes é frequente
nas populações.
Ameaças: apesar de a espécie estar em unidades de conservação de proteção integral (Parque Estadual Paulo César Vinha e Parque Natural Municipal
de Jacarenema), a formação florestal não inundável das duas localidades sofre
redução de vegetação associada a incêndios. Estes dados reforçam o status de
conservação da espécie definido por Coelho (2010) como Em perigo – EN.
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Guarapari, 11/I/2007,
Valadares 367 (UVVES); Vila Velha, 22/VII/2012, Valadares 1060 (RB).
Material adicional: Brasil, Espírito Santo, Linhares, 14/XI/2005, D.
Folli 5128 (RB); Santa Teresa, cultivado no Museu Mello Leitão, 31/X/1990,
Boudet Fernandes 3026 (RB).
31. Philodendron stenolobum E.G. Gonç., Aroideana. 25: 2-15.
2002.
Hemiepífita ou raramente terrestre; caule escandente, amarronzado
com aspecto lenhoso, arborescente, entrenós 3,7-4,6 cm compr., escamas
intravaginais triangulares; prófilo esverdeado quando novo, castanho quando
passado, ausência de nectários extraflorais, 48,2-62,1 x 2,6-3,6 cm, catáfilo
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não observado; bainha inconspícua, nunca letaralmente expandida, 12,0-14,5
cm compr.; genículo ausente; pecíolo esverdeado, liso, ausência de nectários
extraflorais, achatado com margem obtusa adaxialmente, arredondado abaxialmente, 83,0-93,3 x 0,7-1,5 cm; lâmina foliar cartácea, esverdeada in vivo,
discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, triangular, ápice agudo, base
hastada a sagitada, divisão anterior inteira, 47,8-68,3 x 19,6-23,4 cm, divisão
posterior 24,3-33,8 x 13,0-16,9 cm, nervuras basioscópicas 7, nervuras acroscópicas 2; nervura central achatada adaxialmente, proeminente e arredondada
abaxialmente, mais clara que a lâmina adaxialmente; nervuras secundárias
levemente impressas adaxialmente, proeminentes e arredondadas abaxialmente,
mais claras que a lâmina adaxialmente, 5-6 pares; nervura coletora ausente;
pedúnculo alvacento, cilíndrico, liso, 2,5-3,0 x 1,5-1,6 cm; espata com tubo
esverdeado externamente, alvacento internamente, 10,5-10,8 cm compr., lâmina
esverdeada externamente, alvacenta internamente, 8,5-9,0 cm compr.; espádice heterogêneo, zona feminina amarronzada, 5,0-5,2 cm compr., zona estéril
alvacenta, 4,2-4,4 cm compr., zona masculina alvacenta, 4,3-4,7 cm compr.,
ausência de zona estéril apical; flores unissexuais, aclamídeas, 3-4 estames, 3,54,0 x 1,0-1,3 mm, ovário oblongo, 3,0-3,2 x 1,9-2,0 mm, 8-locular, 3-5 óvulos
por lóculo, placentação axial, sem tricomas no funículo; bagas amareladas:
sementes ovoides, amarronzadas
Comentários: esta espécie ocorre em formação florestal inundável e não
inundável. É muito frequente no Parque Estadual Paulo César Vinha (Guarapari), sendo encontrada geralmente no estrato superior da mata e raramente em
áreas abertas, desenvolvendo-se diretamente no solo. Em Vila Velha, a espécie
é muito frequente na formação florestal inundável. Já em Linhares, apenas cinco
indivíduos foram encontrados em formação florestal não inundável.
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar caule fibroso com aspecto lenhoso recoberto por cicatrizes do pecíolo em
unidades simpodiais sucessivas, presença de escamas intravaginais persistentes
e região estéril da espádice do mesmo tamanho um pouco maior que a região
masculina. Pode ser confundida com P. paludicola, mas difere por apresentar
lâmina foliar com margem inteira versus pinatífida (Figura 7B).
Distribuição: espécie com distribuição restrita ao estado do Espírito
Santo ocorrendo em floresta ombrófila densa e em restinga (BFG 2015). Ocorre
no litoral central (Guarapari e Vila Velha) e litoral norte (Linhares).
Fenologia: floresce nos meses de setembro, outubro e dezembro. Frutifica em maio.
Ameaças: populações encontradas em áreas particulares encontram-se
ameaçadas devido ao corte seletivo de madeira e queimadas. Consideramos a
espécie como pouco preocupante – LC – por ocorrer em várias localidades da
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floresta ombrófila densa e estacional semidecídua do Espírito Santo.
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Guarapari, 11/XII/1990,
Rosa 76 (RB), 13/V/2006, Valadares 140 (UVVES), 16/IX/2006, Valadares 227
(UVVES); Linhares, 28/II/2013, Valadares 1137 (RB); Vila Velha, 15/X/2011,
Valadares et al. 1020 (VIES).
VIII. Syngonium Schott, Wiener Z. Kunst. 3: 780. 1829.
Hemiepífita, latescente; caule com crescimento simpodial. Folha simples; pecíolo canaliculado, ausência de genículo; bainha longa; lâmina pedatisecta, nervuras secundárias pinadas, terciárias reticuladas. Inflorescência 1-3
por axila, densiflora; espata constrita, tubo persistente, lâmina ereta expandida,
decídua após antese; espádice séssil, não adnato à espata, heterogêneo, região
basal com flores femininas, seguida por uma região estéril curta e uma região
masculina disposta até o ápice. Flores unissexuais, aclamídeas; flor masculina, 4
estames conados em um sinândrio; flor feminina, 2-locular, 1 óvulo por lóculo,
placentação basal. Fruto composto formado por bagas conadas.
O gênero possui cinco espécies no Brasil com apenas uma destas com
ocorrência no Domínio Atlântico (BFG 2015).
32. Syngonium vellozianum Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 4: 418.
1854
Caule escandente, entrenós 2,1-5,9 cm compr.; prófilo esverdeado,
ausência de nectários extraflorais, 4,2-6,0 cm compr., catáfilo não observado;
bainha 6,5-6,9 cm compr.; pecíolo esverdeado, achatado com margens obtusas
adaxialmente, arredondado abaxialmente, ausência de nectários extraflorais,
19,7-27,1 x 0,4-0,5 cm; lâmina foliar esverdeada in vivo, discolor, face abaxial
mais clara que a axial, membranácea, 3-5-foliolada, elípticos, ápice acuminado,
base cuneada a assimétrica, margem repanda, 15,9-24,1 x 5,2-8,9 cm; nervura
central impressa adaxialmente, proeminente e arredondada abaxialmente;
nervuras secundárias impressas adaxialmente, proeminentes e arredondadas
abaxialmente, 4-6 pares; duas nervuras coletoras saindo da base da lâmina,
0,2-0,4 cm afastada da margem; pedúnculo esverdeado, roliço, 12,1-13,5 x
1,5-2,0 cm; espata esverdeada, tubo amarelado externamente durante a frutificação, 3,6-4,3 cm compr., lâmina verde-alvacenta internamente, caduca durante
a frutificação, 4,2-4,9 cm compr.; espádice alvacento, cilíndrico, séssil, zona
feminina 1,5-1,9 cm compr., zona estéril 0,6-0,8 cm compr., zona masculina
3,2-3,5 cm compr.; estames 1,0-1,3 x 0,6-0,8 mm, gineceu 1,7-1,9 x 0,9-1,0
mm; bagas formando um sincônio amarelado, completamente alvas internamente: sementes não observadas.
Comentários: esta espécie ocorre em formação florestal não inundável
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constituinte de reserva legal. Os indivíduos encontrados tiveram preferência
por troncos de Clusia sp. e Protium sp.
Caracteres diagnósticos: distingue-se das demais espécies por apresentar caule lactescente, lâmina foliar pedatissecta e fruto composto formado por
bagas conadas (Figura 7C).
Distribuição: ocorre em toda a região Sudeste, região Norte (Pará e
Rondônia), Nordeste (Bahia, Alagoas, Ceará, Maranhão e Pernambuco) e no
estado do Paraná (BFG 2015). Pode ser encontrada no município de Linhares
e Conceição da Barra, litoral norte do Espírito Santo.
Fenologia: floresce no mês de agosto e setembro. Frutifica de setembro
a janeiro.
Ameaças: ameaças às populações envolvem queimadas e desmatamentos realizados nas localidades de ocorrência. Somado aos dados de ocorrência
nos outros ecossistemas do estado, a espécie enquadrou-se regionalmente como
pouco preocupante – LC (IUCN, 2001).
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Conceição da Barra,
21/VIII/2008, Ribeiro 22 (RB), 02/IV/2012, Marcarini & Lopes 72 (VIES);
Linhares, 24/X/2008, Kollmann 11267 (MBML).
IX. Zomicarpa Schott, Syn. Aroid. 33 (1856)
Geófita sazonal ou perene, sem látex; caule tuberoso. Folha simples ou
composta; pecíolo cilíndrico; lâmina geralmente cordada, trífida, 3-5-sectada;
nervuras secundárias peninérveas, terciárias reticuladas, sem genículo. Inflorescência 1 por axila, densiflora; espata persistente, constrita, fornicada, tubo
com margem convoluta, lâmina lanceolada; espádice séssil, adnato à espata,
heterogêneo, região basal com flores femininas, seguida por uma região com
flores masculinas e depois por uma região estéril curvada para o ápice. Flores
unissexuais, aclamídeas; flor masculina, estames livres; flor feminina, 1-locular,
6-7 óvulos por lóculo, placentação basal. Fruto globoso.
O gênero possui duas espécies com distribuição nos Domínios Atlântico,
Cerrado e Caatinga (BFG 2015). A espécie Zomicarpa pythonium (Mart.) Schott
é descrita aqui como a primeira ocorrência do gênero para o Espírito Santo.
33. Zomicarpa pythonium (Mart.) Schott, Syn. Aroid. 33. 1856.
Caule tuberoso, entrenós não observados; prófilos castanhos quando
novos, amarronzados quando passados, 3,1-4,1 cm compr.; catáfilos não observados; bainha 0,7-1,8 cm compr.; pecíolo esverdeado a alvacento na base
tornando-se esverdeado com máculas amarronzadas para o ápice, 15,2-18,7 x
0,3-0,4 cm; lâmina foliar esverdeada in vivo, variegada com máculas alvas,
discolor, face abaxial mais clara que a adaxial, membranácea, 3-foliolada,
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folíolos com ápice agudo, base decurrente, atenuada a assimétrica, 8,2-9,8 x
3,1-4,4 cm; nervura central achatada adaxialmente, proeminente a arredondada abaxialmente; nervuras secundárias levemente impressas adaxialmente,
levemente proeminentes a arredondadas abaxialmente, 3-7 pares; nervura
coletora saindo da base dos folíolos, 0,5-0,7 cm afastada da margem; pedúnculo glauco-esverdeado ou esverdeado com máculas amarronzadas, cilíndrico,
roliço, 18,3-21,4 x 0,3-0,4 cm; espata glauco-esverdeada em ambas as faces
ou esverdeada adaxialmente, alvacenta-esverdeada abaxialmente, presença de
uma nervura central mais escura que a lâmina adaxialmente, persistente durante
frutificação, tubo com margens pouco sobrepostas, 2,1-2,3 cm compr., lâmina
fornicada, espiralada durante a frutificação, 4,0-4,3 cm compr.; espádice região
feminina alvacenta até 0,5 cm adnato a espata, 0,5-0,8 cm compr., região masculina cônica, amarelada, com dois estaminódios cilíndricos no ápice, 1,0-1,2
cm compr., região estéril apical estreita na base tornando-se mais espessa para
o ápice, levemente curvado, verde-escuro, 1,6-1,8 cm compr.; estames com
tecas elíptica, amareladas, 0,8-1,0 x 0,5-0,7 mm; ovário esverdeado, estigma
discóide, estipitado, estípite ca. 0,2 mm compr.; bagas compressas apicalmente,
esverdeadas: sementes ovoides, amarronzadas.
Comentários: espécie geófita formando agrupamentos circulares em
formação florestal não inundável, conhecida apenas para uma localidade (Interlagos – Vila Velha), nas restingas capixabas. O reconhecimento desta espécie
em campo é dificultado por possuírem folhas variegadas e desenvolverem-se
entremeados a espécies de Marantaceae. O caule tuberoso atinge até 20 cm de
profundidade sempre abaixo dos rizomas de Marantaceae.
Caracteres diagnósticos: pode ser distinguida por apresentar lâmina
foliar pedatissecta, variegada e espata fornicada (Figura 7D).
Distribuição: Zomicarpa pythonium possuía distribuição restrita à região nordeste do Brasil (Gonçalves 2012, BFG 2015), sendo este seu primeiro
registro para o estado do Espírito Santo. Pode ser encontrada nos Domínios
Atlântico (floresta ombrófila densa), Cerrado e Caatinga.
Fenologia: floresce e frutifica nos meses de dezembro e janeiro.
Ameaças: a população conhecida sofre redução através de desmatamentos, queimadas e invasão por espécies exóticas. Consideramos a espécie
regionalmente como com deficiência de dados – DD – por apresentar apenas
um registro em herbário até o momento. Apesar disso, registros fotográficos da
espécie em fragmentos de floresta de tabuleiro (Linhares) e floresta estacional
semidecidual (Colatina) (J. M. L. Gomes, comunicação pessoal) indicam uma
distribuição maior no estado.
Material examinado: Brasil, Espírito Santo: Vila Velha, 04/I/2013,
Valadares 1099 (RB).
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Discussão
Atualmente são reconhecidas 82 espécies de Araceae para o Domínio
Atlântico do Espírito Santo, sendo 34,1% apresentadas aqui como constituintes
das restingas capixabas. Das 33 espécies aqui estudadas, 45% são mencionadas
pela primeira vez para as restingas capixabas, seis delas não haviam sido relacionadas antes da incorporação de nossos dados na Lista de Espécies da Flora
do Brasil (2015) para o estado do Espírito Santo. Isto significou um acréscimo
de 7,3% ao status de conhecimento da família em menos de 10% do território
capixaba.
O elevado número de espécies encontrado para a formação florestal
não inundável (24) corrobora outros levantamentos realizados para as famílias Orchidaceae (58) (Fraga & Peixoto 2004) e Sapotaceae (17) nas restingas
capixabas (Fabris & Peixoto 2013). A presença da formação florestal inundável como segunda tipologia mais importante do nosso trabalho é peculiar à
família Araceae e sugere que as espécies da família apresentam tolerância às
condições seletivas impostas por solos com saturação hídrica (Magnago et al.
2011). Trabalhos para as famílias Orchidaceae e Sapotaceae corroboram nossos resultados para as Araceae onde as formações arbustivas abertas aparecem
como ecossistemas significativos para o estabelecimento das espécies. Estes
resultados reforçam a importância dos micro-habitats disponibilizados pelas
moitas para o recrutamento de espécies que não seriam capazes de suportar
condições mais severas (Zaluar & Scarano 2000).
A distribuição das Araceae nas regiões litorâneas corroboram os resultados apresentados por Fabris e Peixoto (2013) de maior riqueza de espécies
para o litoral norte (15), seguido pelo litoral central (12) e litoral sul (6). Estudos ecológicos realizados por Giaretta et al. (2013) com espécies arbóreas,
apontam que as restingas capixabas constituem dois blocos florísticos (norte e
sul), sendo o bloco do norte influenciado por propágulos oriundos da floresta
de tabuleiro, e o bloco do sul pela floresta ombrófila situada sobre o os afloramentos do pré-cambriano.
Grande parte dos fragmentos florestais localizadas no litoral norte e
litoral sul constituem áreas prioritárias para criação de unidades de conservação
(Bravo et al. 2011). Entretanto, mesmo áreas protegidas continuam a sofrer
ameaças ligadas à especulação retroportuária e à abertura de vias, obras ligadas
à Lei de Utilidade Pública (Brasil 2006). As áreas contendo novas ocorrências
não foram reconhecidas como prioritárias para o inventário da flora estadual
(De Paula et al. 2011), mas estão de acordo com as áreas prioritárias para a
conservação da fauna (Marco Junior et al. 2011), solos (Machado et al. 2011)
e recursos hídricos (Cavati et al. 2011), profundamente associados com a co-
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bertura vegetal.
Todas as espécies encontradas estiveram presentes em áreas bem
preservadas ao longo das tipologias analisadas. As espécies P. pedatum e M.
adansonii também foram encontradas em áreas em regeneração, sendo necessários estudos que apontem sua frequência e possível potencial indicador para
reconhecimento de estágios de regeneração neste ecossistema (Brasil 2011).
Nossos resultados chamam a atenção para o elevado número de espécies ameaçadas no contexto regional. Das 18 espécies apresentadas, apenas
duas espécies já haviam sido reconhecidas oficialmente (Espírito Santo 2005),
salientando a necessidade de uma revisão e reavaliação da lista atualmente
aplicada em licenciamentos regionais.
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Entomopathogenic Fungi in Diptera: remarks
on range extension and collection records
Bruno Corrêa Barbosa*1, Tatiane Tagliatti Maciela1,
Mariana Paschoalini1 & Fábio Prezoto1

ABSTRACT: (Entomopathogenic fungi in Diptera: behavior of hosts and
record of occurrence) This study aims to report the unprecedented occurrence
of entomopathogenic fungi Entomophthora muscae and Ophiocordyceps
dipterigena parasitizing flies from the family Muscidae in Minas Gerais state,
Brazil. Additionally to this register, we also recorded different behaviors
expressed by the flies parasitized by each species of fungus, as the choice
of the plant and the manner of attaching to the same. There are few records
published describing the occurrence of fungi and their hosts, what suggest that
many species of entomopathogenic fungi have not been registered due to lack
of studies.
Keywords: Entomophthora, fungal diversity, Muscidae, Ophiocordyceps,
parasite manipulation.
RESUMO: (Fungos entomopatogênicos em Diptera: comportamento dos
hospedeiros e registro de ocorrência) Este estudo tem como objetivo registrar
a ocorrência inédita dos fungos entomopatogênicos Entomophthora muscae
e Ophiocordyceps dipterigena parasitando moscas da família Muscidae, no
estado de Minas Gerais, Brasil. Além de dois registros, foram observados
comportamentos diferentes expressos pelas moscas parasitadas por cada fungo,
como a planta escolhida e a forma de fixação na mesma. Há poucos registros
publicados sobre a ocorrência dos fungos e seus hospedeiros, sugerindo que
muitas espécies de fungos entomopatogênicos ainda não foram registradas
devido à falta de estudos.
Palavras-chaves: Entomophthora, diversidade de fungos, manipulação parasítica, Muscidae, Ophiocordyceps.
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Entomopathogenic fungi parasitize a wide variety of hosts (Evans &
Samson 1982, 1984; Kobayasi, 1941), changing the behavior of the hosts, in
order to facilitate its dispersion. (Andersen et al., 2009). Currently, infections
by entomopathogenic fungi are known for ten insect orders: Hymenoptera,
Diptera, Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Orthoptera, Blattodea, Odonata,
Mantodea and Dermaptera, and for other arthropods such as spiders (Evans,
1982). It is believed that fungi play a fundamental role on regulation of
arthropods population, once it help to maintain the balance in the tropical forest
ecosystems (Evans, 1982).
The fungi from the genus Ophiocordyceps Petch (1931) and
Entomophthora Fresen. (1856) are registered throughout the Neotropics,
however little is known about their occurrence in Brazil (e. g. Madeira, 1998;
Evans et al., 2011; Barbosa et al., 2015). These two genus of fungi comprise
several entomopathogenic species specialized in to infect and kill their hosts due
to needs of self-development and transmission (Steenberg et al., 2001; Evans
et al., 2011). Some species, such as Ophiocordyceps unilateralis Tulasne &
Tulasne (1865) sensu lato, are able to manipulate the host’s behavior, leading
it to abandon its colony and act to its own detriment, behaviors resultants of
the chemical control exercised by parasites (Andersen et al., 2009). These
behavior featuring an extended phenotype, i.e., when genes of the parasite are
expressed in the host’s phenotype: “changing the hosts to the fungus itself”
(Dawkins, 1982).
Due to high abundance and diversity of ants, fungal infections in the
Formicidae family are the most reported and most well known (Evans et al.,
2011; Barbosa et al., 2015). The infection commonly occurs during foraging
activities when the ants have direct contact with fungal spores, that get stuck
in their body and penetrate their cuticle. The fungal infection will occur after
an incubation period of three to six days after the spore adhesion to the ant’s
body surface. Once infected, the individual dies and the fungus develops a
fruiting body that grows behind the head of the parasitized insect. Through this
structure, the spores are formed and released to the environment, dispersing
across the forest floor, where can infect new potential hosts (Evans, 1982; Evans
& Samson, 1982, 1984; Pontoppidan et al., 2009).
Records of infection by entomopathogenic fungi in the order Diptera
are scarce and poorly known (e.g. Watson et at., 1993; Steenberg et al., 2001;
Lastra et al., 2006). Thus, the present work aims to describe the occurrence of
parasitic associations between entomopathogenic fungi and flies from the family
Muscidae in an urban fragment of Brazilian Atlantic Rainforest.
Brazilian Atlantic Forest is considered one of the most rich and diversity
biome in South America. In the region of Minas Gerais state, Southeast Brazil,
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the Atlantic Forest is characterized by a Semi-deciduous Seasonal Forest (Veloso
et al., 1991), a transitional zone between the humid Atlantic Forests which lie
near the Atlantic coast, and the drier Caatinga shrub lands, Atlantic dry forests,
and Cerrado savannas of the interior.
This study was conducted in a two fragments of a Semi-deciduous
Seasonal Forest situated in the Juiz de Fora (Minas Gerais state) city. (1) The
Botanical Garden has 84 hectares of extension (21°43’28”S - 43°16’47”W,
750 m a.s.l.) and was recently considered by Santiago et al., (2014) as rich in
floristic diversity of woody vegetation, endangered species, and predominance
of pioneer plant, besides the considerable presence of exotic species. Maciel
& Barbosa (2015) suggest this area as novel ecosystems (Figure 1A); (2) The
second fragment has 62 hectares of extension (19º09’20 “S - 48º24’35” W, 840
m a.s.l.), this area has a secondary vegetation type: medium successional stage
and the presence of grassland (Figure 1B).
During a period of July to December 2014 and May 2015 in an effort
five days per month, samples were collected between 8:00 am to 16:00 pm.
The sampling protocol consisted to a carefully inspection of soil, leaf litter,

Figure 1. Graphic representation of the study areas in Juiz de Fora, Minas Gerais state,
southeast Brazil: (A) First fragment; (B) Second fragment.
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shrub leaves and tree trunks, up to 2m high, covering transects of 1600m in the
two study areas. The infected fly and the immediate substrate attached to, were
collected in plastic containers and sent to the laboratory for analysis. When
possible, the samples were analyzed in the same day that it were collected.
Fungi species were identified based on morphological analysis of
fruiting bodies, and the hosts identification were based on the keys proposed
by Kobaysi (1982) and Keller (2002). The captured specimens were deposited
in the Behavioral Ecology and Bioacoustics Laboratory of Federal University
of Juiz de Fora.
Seven adults of Muscidae (Diptera) hosting two species of
entomopathogenic fungi were collected for the first time in Minas Gerais,
Entomophthora muscae (Cohn) Fresen. (Figure 2 A, C) and Ophiocordyceps
dipterigena (Berk. & Broome) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora
(Figure 2 E, F) with host on adults of Diptera (Muscidae).
Due to effects of partial decomposition caused by the fungus, the
identification of Diptera were only possible to family level (Muscidae) for the
individual parasitized by Ophiocordyceps dipterigena and to genus level (Musca
sp) for the individuals parasitized by Entomophthora muscae.
In this study, fungal species showed distinct forms of manipulation
in the fixation behavior. For E. muscae the fungus display a control over the
fly leading it to search for the stem structure of the plants, hang itself by the
legs, which seems to favor fungus development. It was possible to observed,
in this case, that the fungus monopolizes the entire surface of the fly including
abdominal segments, lysosomal and sclerites (Figure 2 A, B). The individuals
collected in the second area, in particular those ones captured in inflorescences,
the fungus presented structures to spread the spores, aiming to expose the fungal
reproductive structures and increased infestation probabilities in new hosts.
From the species O. dipterigena, the fungus seems to manipulate the
insect to land on a leaf without the need to hang itself. In this specie after the
fly’s death, the fungal fruiting body emerges from inside the insect through its
head (as antennae). (Figure 2 E, F). Unlike the fungus found in E. muscae, the
strategy of this fungus consists to concentrate the spores in a single point to
optimize the contact of them with potential hosts.
In Brazil, some studies have revealed the occurrence of the genus
Ophiocordyceps for other insect orders, such as groups of ants in Santa Catarina
state (Evans et al, 2011; Barbosa et al., 2015). For the genus Entomophthora,
there is only one register by Madeira (1998) for São Paulo state. Despite these
studies, the knowledge about the occurrence and interaction mechanisms
fungi-hosts are still little known to Brazil. Therefore this study represents an
important record for distribution of these species.
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Figure 2. Flies specimens infected by entomopathogenic fungi in Atlantic Rainforest:
A and B - Fly parasitized by Entomophthora muscae found in first fragment, C and
D - Entomophthora muscae found in second fragment, E and D - Fly parasitized by
Ophiocordyceps dipterigena found in first fragment.
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A review of the geographical distribution of Sphaenorhynchus
prasinus Bokermann, 1973 (Anura: Hylidae) in the state
of Alagoas, northeastern Brazil
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RESUMO: (Revisão da distribuição geográfica de Sphaenorhynchus prasinus Bokermann, 1973 (Anura: Hylidae) no Estado de Alagoas, nordeste
do Brasil) Sphaenorhynchus prasinus é um anuro neotropical arborícola caracterizado por apresentar uma linha negra na região cantal, pregas dérmicas
nos antebraços, cotovelos e tarsos, apêndices calcâneos arredondados e região
subcloacal com uma aba dérmica branca e margens laterais circulares. Sua
distribuição geográfica abrange o sudeste e nordeste do Brasil. No presente
trabalho, nós corrigimos informações prévias sobre o registro de S. prasinus e
estabelecemos a ocorrência da espécie para o Estado de Alagoas, nordeste do
Brasil, a partir de novos achados.
Palavras-chave: rã verde de Bokermann, Floresta Atlântica, novos registros.
ABSTRACT: (A review of the geographical distribution of Sphaenorhynchus
prasinus Bokermann, 1973 (Anura: Hylidae) in the state of Alagoas,
northeastern Brazil) Sphaenorhynchus prasinus is a neotropical small greenish
treefrog characterized by a canthal black line, dermal folds on forearms and
tarsi, dermal fold on elbow and round calcar appendage, and a white dermal flap
with round lateral margins on the subcloacal region. Its geographic distribution
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comprises southeastern and northeastern of Brazil. In this note, we rectify the
previous records of S. prasinus and restablish the occurrence of the species for
the state of Alagoas, northeastern Brazil based on new findings.
Key words: Bokermann’s Lime Treefrog, Atlantic Forest, new records.
The hylid frog genus Sphaenorhynchus Tschudi, 1838 includes 15
small greenish treefrogs (Frost, 2016) that generally inhabit ponds in open
areas and forest edges, where males vocalize while perched on the floating
vegetation or partially submerged in the water (e.g. Lutz & Lutz, 1938;
Bokermann, 1973; Cruz & Peixoto, 1980).
Most species of Sphaenorhynchus occur in the Brazilian Atlantic
Forest, from the northern portion of the state of Rio Grande do Sul to the
state of Pernambuco [S. botocudo Caramaschi, Almeida & Gasparini, 2009,
S. bromelicola Bokermann, 1966, S. canga Araujo-Vieira, Lacerda, Pezzuti,
Leite, Assis & Cruz, 2015, S. caramaschii Toledo, Garcia, Lingnau & Haddad,
2007, S. mirim Caramaschi, Almeida & Gasparini, 2009, S. orophilus (Lutz
& Lutz, 1938), S. palustris Bokermann, 1966, S. pauloalvini Bokermann,
1973, S. planicola (Lutz & Lutz, 1938), S. prasinus Bokermann, 1973, and
S. surdus (Cochran, 1953)].
According to Bokermann (1973), Sphaenorhynchus prasinus is
characterized by its medium size (snout-vent length 23.0–31.0 mm in males,
n = 20 in this study); snout truncate in lateral view (sensu Duellman, 1970; see
also Bokermann, 1973: figure 2); canthal black line extending from the tip of
snout to the anterior corner of eye; dorsolateral white line from the posterior
corner of eye to sacral region absent; tympanic membrane absent (concealed
tympanum sensu Wever, 1985); dark pigmented nuptial pad; less developed
vocal sac, reaching the anterior pectoral region, without longitudinal lateral
folds; well developed and smooth dermal fold on the ventrolateral surface of
forearms and tarsi; dermal fold on elbow and round calcar appendage; and
white dermal flap with round lateral margins on the subcloacal region.
The species occurs in Brazil from the southeastern part of the state
of Minas Gerais (Feio et al., 1998; 1999; Feio & Caramaschi, 2002) through
the coastal regions of the states of Espírito Santo, Bahia and Pernambuco
(Bokermann, 1973; Silvano & Pimenta, 2003; Juncá, 2006; Pimenta &
Carvalho-e-Silva, 2004; Caramaschi et al., 2009; Santos & Moura, 2009; Silva
et al., 2013). It was also recorded for the state of Alagoas, northeastern Brazil
(Figure 1; Table 1), in the municipalities of Quebrangulo (Da Silva et al.,
2013, Araujo-Vieira et al., 2015), Rio Largo (Araujo-Vieira et al., 2015), and
Coruripe (Almeida et al., 2016). However, there are some problems concerning
the species identification for this state that deserve some considerations. In
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this note, we rectify the previous records of Sphaenorhynchus prasinus and
restablish the occurrence of the species for the state of Alagoas based on new
findings.
During a fieldwork from 17–18 June 2014 at Pedra Talhada Biological
Reserve, municipality of Quebrangulo, state of Alagoas, we discovered two
allopatric species of Sphaenorhynchus: S. aff. palustris and S. prasinus.
Voucher specimens were collected under permit ICMBio number 34734-1
and deposited in the Herpetological Collection of the Universidade Regional
do Cariri, Ceará, Brazil (URCA-H).
Sphaenorhynchus aff. palustris (URCA-H 6319; male, SVL 27.2
mm; Figure 2A–C) has been found in a high altitude area about 850 m a.s.l.
(09°14’22.38’’S, 036°25’43.65’’W, DATUM WGS84), whereas S. prasinus
(URCA-H 9295; male, SVL 25.2 mm; Figures 2D–F and 3A–B) occurs in
an open disturbed area of medium altitude (09°16’10.7”S, 036°26’39.0”W,
DATUM WGS84; 500 m a.s.l). The latter voucher specimen was previously
included in the list of examined specimens of Araujo-Vieira et al. (2015).

Figure 1. Geographic distribution map of Sphaenorhynchus prasinus. Type locality (red
triangle): Centro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, BA, Brazil. New record (red circle)
for the Alagoas State: (13) Environmental Protection Area of Catolé e Fernão Velho,
Maceió (9°33’29.71”S, 035°48’6.62”W). Question mark (?): Coruripe (10°03’36.5’’S,
036°17’23.7’’W). Literature records (black circles). See Table 1 for additional localities
names, numbers and references.
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Table 1. Localities in the Brazilian states with records of Sphaenorhynchus prasinus.
See Figure 1 for distribution map. AL = Alagoas, BA = Bahia, ES = Espírito Santo, MG
= Minas Gerais, and PE = Pernambuco. Voucher specimens were examined for almost
all localities in this note, except numbers 7, 10 and 16 (see Appendix).
Number Locality

Latitude

Longitude

Reference

1

MG: Marliéria: Rio Doce
State Park

19°48’S

042°38’W

Feio et al., 1999

2

MG: Aimorés*

19°29’47.51”S

041° 4’16.93”W Araujo-Vieira et al., 2015

3

MG: Teófilo Otoni*

17°51’47.56”S

041°30’32.41”W Caramaschi et al., 2009;
Araujo-Vieira et al., 2015

4

MG: Nanuque*

17°50’39.43”S

040°20’33.27”W Caramaschi et al., 2009;
Araujo-Vieira et al., 2015

5

MG: Almenara, Fazenda
Limoeiro

16°03’S

040°51’W

6

ES: Linhares*

19°24’55.42”S

040° 3’52.02”W Caramaschi et al., 2009;
Araujo-Vieira et al., 2015

7

ES: São Mateus*

18°44’20.88”S

039°50’58.95”W Toledo et al., 2007

8

BA: Teixeira de Freitas,
Fazenda Alcopadro

17°34’48.11”S

039°43’23.33”W Silvano & Pimenta, 2003

9

BA: Itagibá, Fazenda Pedra 14°14’14.37”S
Branca*

039°51’21.15”W Caramaschi et al., 2009;
Araujo-Vieira et al., 2015

10

BA: Serra do Brejo Novo
farm

13°56’41’’S

040°06’33.9’’W

11

BA: Mata de São João,
Reserva Sapiranga

12°33’22.69”S

038° 2’29.61”W Juncá, 2006

12

AL: Maceió: Environmental 09°33’29.71”S
Protection Area of Catolé e
Fernão Velho, Maceió

035°48’6.62”W

This study

13

Rio largo**

09°29’26.59”S

035°50’0.64”W

Araujo-Vieira et al., 2015.

14

AL: Quebrangulo: Pedra
Talhada Biological
Reserve**

09°16’10.7”S

036°26’39.0”W

Araujo-Vieira et al., 2015

15

PE: Recife, Dois Irmãos*

08°0’58.24”S

034°56’42.90”W Araujo-Vieira et al., 2015

16

PE: São Lourenco da Mata: 08°01’59”S
Estação Ecológica do
Tapacurá

035°10’59”W

Feio & Caramaschi, 2002

Santos et al., 2013

Santos & Moura, 2009

*Geographic coordinates obtained using Google Earth © Google Inc. **Geographic coordinates provided
in this note.
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Figure 2. (A) Head in lateral view, and (B) body in dorsal and (C) ventral views of
Sphaenorhynchus aff. palustris, adult male, URCA-H 6319, SVL 27.2 mm. (D) Head
in lateral view, and (E) body in dorsal and (F) ventral views of S. prasinus, adult male,
URCA-H 9295, SVL 25.2 mm. Both specimens from Pedra Talhada Biological Reserve,
Quebrangulo, Alagoas, Brazil. Scale bars = 3 mm.

During a recent fieldwork on 8 January 2016 at the Environmental
Protection Area of Catolé e Fernão Velho (9°33’29.71”S, 035°48’6.62”W,
DATUM WGS84; 112 m a.s.l.), a remnant of Atlantic Rain Forest situated
in the municipality of Maceió, also in the state of Alagoas, one adult male
specimen of Sphaenorhynchus prasinus was found inside the forest, perched
on a bush at 60 cm from the ground. The area is occupied by temporary pond
during the rainy season, but was dry at the time and there were no other water
bodies nearby. This is the first record of S. prasinus for Maceió. The voucher
specimen was collected under permit ICMBio number 7345-1 and deposited in
the Herpetological Collection of the Museu de História Natural da Universidade
Federal de Alagoas, Brazil (MUFAL 12247, SVL 23.4 mm; Figures 3C and
4A–C).
There are specimens of Sphaenorhynchus prasinus collected in the
municipality of Rio Largo, state of Alagoas (09°28’00”S, 035°51’00”W,
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Figure 3. Adult males of Sphaenorhynchus prasinus in life from Alagoas, Brazil. (A)
and (B) URCA-H 9295, Pedra Talhada Biological Reserve, Quebrangulo. (C) MUFAL
12247, Environmental Protection Area of Catolé e Fernão Velho, Maceió.

DATUM WGS84; about 50 km from Maceió, 76 m a.s.l.), MNRJ 38680–38683
(males, combined SVL 25.2–27.8 mm; Figure 4D–F), collected on 2 February
2005 in a pond of approximately 8.75 ha by H. Wogel and R. Fernandes. These
specimens were also previously included in the list of examined specimens of
Araujo-Vieira et al. (2015).
All specimens of Sphaenorhynchus prasinus were identified based
on morphological features of adults obtained from preserved specimens (see
Appendix) complemented with the description of Bokermann (1973).
Our study of the specimen (ZUFRJ 14090) from the Pedra Talhada
Biological Reserve (09°14’S, 036°25’W, approximately 850 m a.s.l.) and
reported as the first record of Sphaenorhynchus prasinus for the state of Alagoas
by Da Silva et al. (2013) indicates that the specimen is not a S. prasinus. Actually,
this individual is identical to the specimen herein identified as S. aff. palustris
(Figure 2A–C; see also Da Silva et al, 2013: figure 1). It can be differentiated
from S. prasinus by having a snout protruding in dorsal view (truncate in lateral
view in S. prasinus), dorsolateral black line from the tip of snout extending
beyond the eye to gradually disappearing up to the flanks (only a canthal black
line extending from the tip of snout to the anterior corner of eye in S. prasinus),
dorsolateral white line from the posterior corner of eye to sacral region (absent
in S. prasinus), more developed vocal sac, extending to the middle of pectoral
region, with longitudinal lateral folds (less developed vocal sac, reaching the
anterior pectoral region, without longitudinal lateral folds in S. prasinus), dermal
fold slightly crenulated or small tubercles on the ventrolateral surface of forearms
and tarsi (well developed and smooth dermal fold on the ventrolateral surface of
forearms and tarsi in S. prasinus), dermal appendages on elbow and heel absent
(dermal fold on elbow and round calcar appendage present in S. prasinus), and
a white glandular subcloacal dermal fold (white dermal flap with round lateral
margins on the subcloacal region in S. prasinus).
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Figure 4. Adult males of Sphaenorhynchus prasinus from Alagoas, Brazil. (A) Head
in lateral view, and (B) body in dorsal and (C) ventral views of MUFAL 12247, SVL
23.4 mm, Environmental Protection Area of Catolé e Fernão Velho, Maceió. (D) Head
in lateral view, and (E) body in dorsal and (F) ventral views of MNRJ 38683, SVL
27.8 mm, Rio Largo. Scale bars = 3 mm.

On the other hand, the presence of this species for the municipality
of Coruripe reported by Almeida et al. (2016) remains uncertain, since the
diagnosis was based on a single photography (Almeida et al., 2016: figure 3)
and the voucher specimen (MUFAL 3805) has been lost (Nascimento, F.A.
obs. pers.). Although, it is possible that this specimen is a Sphaenorhynchus
prasinus, we prefer to be conservative and consider this record as dubious.
Therefore, we rectify the record of Sphaenorhynchus prasinus of Pedra
Talhada Biological Reserve for a new locality (09°16’10.7” S, 036°26’39.0”
W, DATUM WGS84; 500 m a.s.l.) distant about 5 km SW from the locality
previously reported by Da Silva et al. (2013), and also record the species for
two more localities in the state of Alagoas (municipalities of Maceió and Rio
Largo). These records extending the known distribution of this species in 195 km
SW from the Estação Ecológica de Tapacurá in municipality of São Lourenço
da Mata (8°1’59’’ S, 035°10’59’’ W, 140 m a.s.l.), Pernambuco (Santos &
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Moura, 2009), and approximately 403 km NE from the Reserva Sapiranga in
municipality of Mata de São João (12°33’22.69”S, 038°2’29.61”W, 200 m
a.s.l.), Bahia (Juncá, 2006).
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Appendix. Examined specimens
Sphaenorhynchus prasinus: BRAZIL: Espírito Santo, Linhares, MZUSP
75641, 75643. Minas Gerais, Teófilo Otoni, MZUSP 99512, 99513. Almenara,
Fazenda Limoeiro, MZUFV 4152, 5939, 5938. Marliéria, Rio Doce State
Park, MZUFV 2631, 2633, MNRJ 20874. Aimorés, MNRJ 56347. Nanuque,
MNRJ 4517. Pernambuco, Recife, Dois Irmãos, MZUSP 99503. Bahia,
Ilhéus, MZUESC 6533, 6534, 6861, 6862, 6863. Mata de São João, MZUFBA
7357, 4344–4346, 2962, 2969–2973. Itagibá, Fazenda Pedra Branca, MNRJ
4295–4297, 56348, 56349. Teixeira de Freitas, Fazenda Alcopadro, MNRJ
29664–29668. Alagoas, Rio largo, MNRJ 38680–38683. Quebrangulo, Pedra
Talhada Biological Reserve, URCA-H 9295. Maceió, Environmental Protection
Area of Catolé e Fernão Velho, MUFAL 12247.
Sphaenorhynchus aff. palustris: BRAZIL: Alagoas, Quebrangulo, Pedra
Talhada Biological Reserve, URCA-H 6319.
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Release call of Odontophrynus cultripes Reinhardt and Lütken,
1862 (Anura: Odontophrynidae) from Southeastern Brazil
Anathielle C. Sant’ Anna1, Alan F. S. Oliveira2
& Diego J. Santana1*

ABSTRACT: (Release call of Odontophrynus cultripes Reinhardt and
Lütken, 1862 (Anura: Odontophrynidae) from Southeastern Brazil) All
the eleven Odontophrynus species has their advertisement call described,
however, only three species have their release call described. Here, we
describe the release call of Odontophrynus cultripes from Viçosa, Minas
Gerais, Brazil. The release call consists of a single pulsed note, with 0.216
– 0.336 s, dominant frequency 516.8 – 689.1 kHz, number of pulses per
note 24 – 35, pulse rate 103.31 – 111.52 pulse/s. There are no difference in
dominant frequency and call during of the release call and advertisement
call of O. cultripes, however comparing number of pulses and pulse rate, the
difference found between those parameters for both call types was significant.
Some papers suggest the advertisement call evolved from release call, which
might explain the similarities found in this work.
Keywords: Vocalization, call repertoire, acustic parameters, bioacustic.
RESUMO: (O Canto de Soltura de Odontophrynus cultripes (Anura, Odontophrynidae) Todas as onze espécies de Odontophrynus possuem o canto de
anúncio descrito, contudo, apenas três espécies tem o canto de soltura conhecidos. Neste trabalho, nós descrevemos o canto de soltura do Odontophrynus
cultripes de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. O canto de soltura consiste de uma
nota pulsionada, com duração de 0.216 – 0.336 s, freqüência dominante 516.8
– 689.1 kHz, número de pulsos por nota 24 – 35, taxa de pulso 103.31 – 111.52
pulso/s. Não há diferença da freqüência dominante e da duração entre o canto de
soltura e o canto de anuncio de O. cultripes. No entanto comparando o número
de pulsos e a taxa de pulsos por segundo, a diferença encontrada entre esses
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parâmetros para ambos os tipos de canto foi significativa. Alguns trabalhos
sugerem que o canto de anuncio evoluiu do canto de soltura, o que poderia
explicar a similaridade encontrada nesse trabalho.
Palavras-chave: Vocalização, repertório vocal, parâmetros acústico, bioacústisca.
Introduction
The genus Odontophrynus Reinhardt and Lütken, 1862 is currently
composed of eleven species distributed from east to southeast of South America
(Savage and Cei, 1965; Caramaschi and Napoli 2012). It is divided in four
species groups based mainly on morphological traits (Savage and Cei, 1965).
Odontophrynus cultripes (Figure 1) belongs to O. cultripes group, which is
characterized by the presence of large paratoids glands in the post-orbital
region, and several other glands covering the body (Savage and Cei, 1965). O.
cultripes is distributed through a series of plateaus and mountain chains in the
states of Minas Gerais e Goiás (Caramaschi and Napoli, 2011).
All the eleven Odontophrynus species have their advertisement call
described (Barrio, 1964; Salas and di Tada, 1996; Rosset, 2007; Borteiro et
al. 2010; Bastos et al. 2011; Caramaschi and Napoli, 2012; Grenat, 2013;

Figure 1. Odontophrynus cultripes. Adult male in life from Parque Estadual da Serra
do Brigadeiro, municipality of Araponga, state of Minas Gerais, Brazil (unvouchered
species) (photo by H. C. Costa).
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Rosset and Baldo, 2014). However, only O. occidentalis, O. cordobae and O.
americanus have their release calls described (Barrio, 1964; Grenat and Martino,
2013), evidencing the poor knowledge on the vocal repertoire of the genus.
Males emit release calls when they are clasped by other males, and
by unreceptive females that have already completed the ovoposition (Wells,
2007). In addition, this vocalization is usually associated with corporal
vibrations (Duellman and Trueb, 1986). Both the release call and vibrations
are advantageous artefacts since they are considered important signals for the
individual energy saving in an erroneous amplexus, and consequently gamete
loss (Duellman and Trueb, 1986). It has been suggested that the advertisement
calls evolved from release signals (Wells, 2007). Here, we describe the release
call of Odontophrynus cultripes and provide comments on its similarity to its
advertisement call.
Material and Methods
We recorded one individual of Odontophrynus cultripes on 21 November
2010, at “Mata do Seu Nico”, located in municipality of Viçosa (20º45’23” S,
42º52’23” W), state of Minas Gerais, Brazil. The physiognomy in the region
is classified as seasonal semi-deciduous forests (Silva and Casteleti 2005), and
according to the Köppen-Geiger climate classification, Viçosa is defined as Cwa
(Kottek et al. 2006). The individual was stimulated by a weak squeeze in the
axillae area simulating an amplexus by another male. The release calls of this
individual (SVL= 54.36mm) were recorded using a Sony ICD-B120® digital
recorder with an internal microphone, with sampling frequency of 44.000 Hz
and 16bit resolution and saved in an uncompressed wave format. The specimen
was collected, fixed in formaldehyde (10%) and housed in alcohol (70%) in
collection of the Museu de Zoologia João Moojen, Universidade Federal de
Viçosa (under the label MZUFV 11348; license SISBIO/IBAMA 26157-1).
Aiming compare the release call with the advertisement call, we analysed
the advertisement call presented by Toledo et al.(2007) (CD-ROM track 08)
recorded in São Tomé das Letras, state of Minas Gerais, Brazil (SVL=48mm).
This vocalization was extracted from the CD-ROM using Windows Media
Player® software and saved in .wma format. After that we converted the file
to wave using the Free MP3 WMA converter 2.1® software. We analysed the
calls with Raven Pro 1.4® for Windows (Cornell Lab of Ornithology) and
constructed audio spectrograms in R software using the package “seewave”
(Sueur et al. 2008; R Development Core Team) with the following parameters:
FFT window width = 256, Frame = 100, Overlap = 75, and flat top filter.
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Results
The release call of Odontophrynus cultripes (Figure 2) consists of a
single pulsed note, with duration of 0.216–0.336 s (= 0.275 ± 0.032s, n=14)
and dominant frequency of 516.8–689.1 Hz ( = 676.79 ± 46.05 Hz, n=14). The
number of pulses per note was 24–35 ( = 29.14 ± 3.25, n=14). The number of
pulses per second (pulse/rate) was 103.31–111.52 ( = 106.19±2.82, n=408).
The vocalization was emitted in call series while we stimulated the individual,
with irregular intervals between calls.

Figure 2. (a) oscillogram, and (b) audiospectrogram of a single note of the release call
of O.cultripes from municipality of Viçosa, state of Minas Gerais, Brazil.

Discussion
The release call has been considered an important taxonomic trait for
distinguish the cryptic species Odontophrynus cordobae and O. americanus
(Martino and Sinsch, 2002). As well as important for distinguish those species,
the release call of O. cultripes also have demonstrated taxonomic value,
since it differs from previously described release calls of O. cordobaeand O.
americanus. The release call of O. occidentalis was figured and described
as a call formed by a non-pulsed note (Barrio, 1964). However, there is no
information regardless its call parameters such as dominant frequency or
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duration. Since all known calls emitted by Odontophrynus species are pulsed,
maybe the interpretation of Barrio (1964) as non-pulsed were actually “sidebands” (Vielliard, 1993).
The analyses of the advertisement call (Figure 3) of the O. cultripes
digitalized (Toledo et al. 2007) and the description provided by (Caramaschi
and Napoli, 2012) showed a similar pattern to the release call (Table 1). There
was no difference between the release and the advertisement call regarding the
dominant frequency or call duration. However, the number of pulses per note,
and the pulse rate were different between advertisement and release calls (the
release call has more pulses per note and a higher pulse rate). The release calls
are modulated in frequency with energy intensity increasing at the beginning of
the call (Figure 2), while in the advertisement calls the increasing of intensity
is at the end of the calls (Figure 3).
The similarities found between advertisement and release calls may
be an artefact of the possible evolution of release call/sign (Schmidt, 1965;
Schmidt et al, 1990). These papers suggest that advertisement call may have
been originally evolved from the release call. However, we found no record of
such similarities between the parameters of the release and the advertisement
calls in any other genus (e.g. Caldart et al. 2013; Garda et al. 2010; Guerra et
al. 2011). Other approaches, such as phylogenetic analysis, would also provide
valuable information to test this hypothesis that the advertisement call in fact
evolve from release calls (Wells, 2007).

Figure 3. (a) oscillogram, and (b) audiospectrogram of a single note of the advertisement
call of Odontophrynus cultripes from São Tomé das Letras, state of Minas Gerais, Brazil.
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Table 1. Call types of Odontophrynus cultripes. Values are presented as mean ± SD
(range), SD = standard deviation.
Release Call

Advertisement Call

Present work

Toledo et al. (2007)

Caramaschi and Napoli (2012)

Dominant
Frequency (Hz)

676.79 ± 46.05
(516.8–689.1)

652.18 ± 73.37
(516.8–689.1)

660

Duration (s)

0.27 ± 0.03
(0.216–0.336)

0.26 ± 0.08
(0.123–0.391)

0.34 ± 0.04
(0.27–0.40)

Number of Pulses

29.14 ± 3.25
(24–35)

24 ± 6.97
(12–31)

23.21 ± 2.19
(19–28)

Pulse rate (pulses/s)

106.19 ± 2.82
(103.31–111.52)

91.65 ± 5.23
(79.28–97.56)

69.26 ± 2.41
(62.2–71.7)
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Florística do Parque Natural Municipal Morro da Pescaria,
Guarapari, Espírito Santo
Ana Carolina Silva Dal col¹* & Luciana Dias Thomaz¹

RESUMO: (Florística do Parque Natural Municipal Morro da Pescaria,
Guarapari, Espírito Santo) O Parque Natural Municipal Morro da Pescaria,
localizado em Guarapari, Espírito Santo, representa uma unidade de conservação
sobre afloramento rochoso, com área de 73 ha e vegetação de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas e Restinga. O objetivo do trabalho foi inventariar
sua flora, identificando espécies endêmicas, exóticas, daninhas e ameaçadas
de extinção, além de realizar uma análise do solo. O material coletado foi
depositado no Herbário VIES. Foram identificados 233 táxons distribuídos
em 69 famílias. Dessas, 47,83% estiveram representadas por uma espécie,
29,98% por duas ou três, e 23,19% por quatro ou mais espécies. As famílias
mais representativas foram Fabaceae, Asteraceae e Malvaceae; os gêneros com
maior riqueza foram Croton L. e Sida L.; o hábito mais representativo foi o
herbáceo e a formação vegetal com maior número de espécies foi a de Floresta Ombrófila Densa. Foram observadas duas espécies endêmicas do Espírito
Santo: Abarema barnebyana Iganci & M.P.Morim e Clusia spiritu-sanctensis
Mariz e Weinberg. Do total de espécies, 31,3% são endêmicas do Brasil. As
ameaçadas de extinção no Espírito Santo são Pseudolaelia vellozicola (Hoehne)
Porto e Brade, Stromanthe schottiana Eichler e Jacquinia armillaris Jacq.; para
o Brasil são Stigmaphyllon vitifolium A.Juss e Hippeastrum striatum (Lam.)
Moore. Essas plantas, acrescidas de outras de ocorrência restrita mostram a
importância do Parque e reforça a necessidade de sua conservação. A análise
pedológica mostrou um solo distrófico, que é ácido, pobre em matéria orgânica
e com baixa saturação por bases.
Palavras-chave: Restinga, afloramento rochoso, unidade de conservação, ecossistemas costeiros.
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ABSTRACT: (Floristic survey of the Municipal Natural Park Morro da
Pescaria, Guarapari, Espírito Santo) The Municipal Natural Park Morro da
Pescaria, located in Guarapari, Espírito Santo, is a protected area on rock outcrop,
with an area of 73 ha and vegetation Lowland Dense Ombrophilous Forest and
Restinga. The aim of this study was to inventory the flora, with the specific
purpose of identify endemic, endangered and exotic species, as well as weeds,
and also perform a soil analysis. The material collected was deposited in the
Herbarium VIES. A total of 233 taxa belonging to 69 families were identified.
Of these, 47.83% were represented by a single species, 29.98% for two or three,
and 23.19% for four or more species. The most representative families were
Fabaceae, Asteraceae and Malvaceae; genus with greater richness were Croton L.
and Sida L.; the most representative habit was herbaceous and vegetal formation
with the highest number of species was the Dense Ombrophilous Forest. Two
endemic species of Espírito Santo were observed: Abarema barnebyana Iganci
& M.P.Morim and Clusia spiritu-sanctensis Mariz & Weinberg. Amongst the
species, 31,3% are endemic to Brazil. The endangered in Espírito Santo are
Pseudolaelia vellozicola (Hoehne) Porto e Brade, Stromanthe schottiana Eichler
and Jacquinia armillaris Jacq.; and in Brazil are Stigmaphyllon vitifolium
A.Juss and Hippeastrum striatum (Lam.) Moore. These plants with others with
restricted occurrence show the importance of the Park and reinforces the need
for its conservation. The pedological analysis showed a dystrophic soil, that is
acidic, low in organic matter and low base saturation.
Keywords: restinga, rock outcrops, protected area, coastal ecosystems.
Introdução
A Mata Atlântica é um bioma de extrema importância em relação à sua
biodiversidade e um dos hotspots mundiais (Mittermeier et al. 1999). Porém,
devido à intensa degradação, é considerado o bioma mais ameaçado do país
(Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2014). O Espírito Santo vem sofrendo
modificações em suas riquezas naturais desde o início de sua colonização, mas
nas últimas três décadas se intensificaram expressivamente (Thomaz, 2010).
Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica & INPE (2014), os remanescentes
florestais e áreas naturais de Mata Atlântica no Espírito Santo somam 12,2%
de seu território.
A vegetação de restinga, ecossistema associado à Mata Atlântica, ocorre
em diferentes faixas de extensão ao longo da costa brasileira (Tonhasca-Junior,
2005; Pereira, 2003). É dotada de uma grande diversidade florística e estrutural,
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além de suas formações possuírem fitofisionomias herbáceas, arbustivas e florestais, estabelecidas por influência no nível do lençol freático (Pereira, 2003).
Devido ao fato de as comunidades vegetais da restinga serem provenientes de
outros ecossistemas que colonizaram o litoral, há uma grande variação entre as
restingas, mesmo aquelas de ambientes próximos (Martins, 2012). No Espírito
Santo, o município de Guarapari abriga diversas áreas de restinga, com destaque
ao Parque Estadual Paulo César Vinha e a Área de Proteção Ambiental de Setiba;
esta última a maior do estado e considerada área prioritária para conservação
da biodiversidade (Ministério do Meio Ambiente, 2000).
Os afloramentos rochosos apresentam vegetação bem característica,
havendo predomínio de plantas herbáceas, arbustos e árvores de pequeno porte
(Leitão-Filho,1992), que estão sujeitas a diferentes tipos de adaptação nestes
ambientes. A vegetação se distribui basicamente de duas maneiras: em ilhas de
vegetação, onde há algum acúmulo de sedimentos e matéria orgânica; e pelas
bordas da formação florestal (Ferreira et al., 2007).
Os inventários de espécies constituem a base dos estudos envolvidos
com a conservação e gerenciamento de um ecossistema (Fuhro et al., 2005).
Os levantamentos florísticos têm fundamental importância para o manejo de
áreas verdes e a conservação de remanescentes, pois fornecem aos gestores
informações seguras sobre a vegetação em questão. A partir dos levantamentos
e coletas tem-se a construção de um banco de dados, que servirão de base para o
avanço de outros estudos, como a taxonomia, ecologia, distribuição geográfica
e recuperação de áreas degradadas (Souza et al., 2009).
A gestão adequada de unidades de conservação depende dos conhecimentos sobre os ecossistemas, sendo necessária a realização de estudos
sobre vegetação (Sá & Araújo, 2009), e o prazo máximo para elaboração de
um plano de manejo são cinco anos dada a criação da unidade de conservação
(Brasil, 2000). No Parque Natural Municipal Morro da Pescaria (PNMMP),
em Guarapari, Espírito Santo, área de estudo deste trabalho, o plano de manejo
ainda é inexistente e a região representa uma lacuna no conhecimento da flora
do Espírito Santo. Segundo Araujo (1992), dados ecológicos e fisionômicos
da vegetação em diversos trechos do litoral brasileiro são deficientes, fato
agravado pela destruição de habitats devido à pressão imobiliária e expansão
urbana locais. Almeida et al. (2015) registraram a espécie Stigmaphyllon vitifolium A.Juss pela primeira vez no Espírito Santo nesta unidade de conservação,
reforçando assim a necessidade de estudos nesta área.
O objetivo do trabalho foi inventariar a flora de plantas vasculares,
assim como verificar a ocorrência de espécies endêmicas, raras, ameaçadas,
daninhas, exóticas e/ou invasoras na área, além de realizar uma análise do solo
do PNMMP.
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Material e Métodos
Área de estudo. O Parque Natural Municipal Morro da Pescaria
(PNMMP) localiza-se na divisa das praias do Morro e da Cerca, no município
de Guarapari, Espírito Santo (Figura 1). Foi criado a partir da lei municipal n°
1.673 de 29 de julho de 1997 (Prefeitura Municipal de Guarapari, 1997), e conta
com área total de 73 ha. A lei nº 2.790, de 19 de dezembro de 2007 (Prefeitura
Municipal de Guarapari, 2007) cita os objetivos da criação do parque e propõe
a elaboração de um plano de manejo.

Figura 1. Localização do Parque Natural Municipal Morro da Pescaria, Guarapari, ES.

O PNMMP representa um dos pontos turísticos do município e é aberto
para visitação. São encontradas as Praias do Ermitão (Figura 2A), da Areia
Vermelha e Prainha do Sul (Figuras 2B e 2C), sendo a primeira situada no
final da trilha principal; além de três lagoas temporárias. De acordo com um
dos guardas-parque, que acompanha a região há mais de 15 anos, já ocorreram
alguns incêndios no local e no ponto mais alto do morro havia pastagem de bois
e residências (L. Cirino, com. pess.). Após a saída de pessoas dessa área, não
houve mais nenhuma interferência antrópica; sendo assim, a mata que existe
atualmente se regenerou de forma natural.
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Figura 2. A - Praia do Ermitão. B - Praia da Areia Vermelha. C - Prainha do Sul. Fonte:
Dal col, A. C. S.

A formação vegetacional da unidade de conservação é caracterizada
pela Restinga e Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (IBGE, 2012)
(predominante), com fragmentos florestais remanescentes da mata original, em
vários estágios de regeneração. Geomorfologicamente, a área é caracterizada
por afloramentos de rochas cristalinas pré-cambrianas em contato com depósitos quaternários (Martin et al., 1996), e classificada como um afloramento
rochoso, que proporciona a instalação de diferentes aglomerados de vegetação,
de acordo com a topografia (Machado Filho, 2011).
O clima da região, segundo a classificação de Köppen (1948), é do tipo
Aw tropical, com verão quente e chuvoso, e inverno seco. A temperatura média
anual é de 25º C, e a precipitação média anual é de 1.800 mm/ano (Incaper,
2011). De acordo com o Incaper (2013), os meses de outubro a janeiro são os
mais chuvosos, o mês de agosto é geralmente seco e os outros são considerados
parcialmente secos.
Coleta e análise de dados florísticos. As campanhas de campo foram realizadas quinzenalmente, entre maio de 2013 a maio de 2014, percorrendo-se
trilhas pré-existentes e incursões direcionadas na formação florestal. Todas
as formas de vida férteis foram coletadas e georreferenciadas. O material
coletado foi herborizado de acordo com as técnicas usuais de herborização
(Peixoto & Maia, 2013) e depositado no Herbário VIES (acrônimo segundo
Thiers, 2016). A identificação foi feita por comparação com materiais do herbário, uso de chaves de identificação e envio de duplicatas para especialistas.
A classificação das Angiospermas foi feita de acordo com o APG IV (2016) e
as Lycophyta e Monilophyta seguiram Smith et al. (2008). Os nomes válidos
das espécies e os endemismos seguiram a Lista de Espécies da Flora do Brasil
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2016); a classificação das exóticas foi
feita de acordo com I3N BRASIL (2016); as ameaçadas de extinção seguiram
Simonelli & Fraga (2007) para o Espírito Santo e o Livro Vermelho da Flora
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(Martinelli & Moraes, 2013) para o Brasil; as daninhas foram classificadas
de acordo com Lorenzi (2008) e a classificação das formas de vida seguiu
Gonçalves & Lorenzi (2011).
Análise pedológica. Foi realizada uma amostragem composta, com dez amostras de aproximadamente 200 g, coletadas ao acaso ao longo de todo o Parque,
excetuando-se as áreas de restinga de substrato arenoso. A profundidade de coleta do solo foi de 20 cm, utilizando-se pá metálica. Posteriormente as amostras
foram homogeneizadas e levadas ao laboratório especializado para realização
de análises físico-químicas e de macroelementos. Os valores encontrados nas
análises foram classificados de acordo com Incaper (2001).
Resultados
Análise pedológica. O pH do solo (5,62) é caracterizado com acidez média. Os
valores de fósforo, alumínio e de matéria orgânica foram considerados baixos.
Potássio e cálcio tiveram valores médios. A capacidade de troca catiônica foi
classificada como média, assim como a saturação de bases e acidez potencial.
O magnésio teve um valor considerado alto (Tabela 1).
Tabela 1. Resultado da análise pedológica do Parque Natural Municipal Morro da
Pescaria, Guarapari, Espírito Santo.
Parâmetro

Unidade

Resultado

pH (H2O)

-

5,62

Fósforo (P)

mg/dm3

< 2,00

Potássio (K)

mg/dm3

Cálcio (Ca)

cmolc/dm

3,24

Magnésio (Mg)

cmolc/dm

1,16

Alumínio (Al)

cmolc/dm3

< 0,10

Acidez Potencial (H + Al)

cmolc/dm3

5,24

Soma de Bases (S)

cmolc/dm

4,53

Capacidade Troca de Cátions (CTC)

cmolc/dm

9,77

Saturação de Bases (V)

%

46,37

Matéria Orgânica

dag / dm3

1,42

51,00
3
3

3
3
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Análise florística. Foram identificados 233 táxons, sendo 228 até nível de
espécie e cinco até gênero, distribuídos em 69 famílias (Tabela 2). Dentre as
famílias encontradas, 33 (47,83%) estiveram representadas por apenas uma
espécie, 20 (28,98%) por duas ou três espécies e 16 (23,19%) por quatro ou
mais espécies. Os gêneros com maior riqueza foram Croton L. e Sida L., com
cinco espécies cada; o hábito mais representativo foi o herbáceo e a formação
vegetal com maior número de espécies foi a Floresta Ombrófila (Figura 3).
As seis famílias que apresentaram maior riqueza foram Fabaceae (28 espécies), Asteraceae (23), Malvaceae (14), Poaceae (12), Euphorbiaceae (10) e
Apocynaceae (8) (Figura 3).
O entorno do PNMMP é predominantemente composto por rochas nuas
(Figura 4), onde se tem uma alta influência da salinidade marinha, altas temperaturas do substrato e pouca quantidade de solo. A vegetação nessas áreas está
distribuída essencialmente em “ilhas de vegetação”, onde há um acúmulo de
matéria orgânica e sedimentos sobre a rocha nua, formando camadas de solo de
espessuras variadas. Nas ilhas de vegetação foram observados principalmente
Cereus fernambucensis Lem., Vellozia plicata Mart. e Furcraea foetida L.

Figura 3. Gráficos de famílias com maior riqueza de espécies, porcentagem de espécies por formação vegetal, gêneros com maior riqueza e porcentagem de espécies por
forma de vida.

ER

AB

ER

Amaryllidaceae
Hippeastrum striatum (Lam.) Moore

Anacardiaceae
Schinus therenbinthifolius Raddi

Anemiaceae
Anemia tomentosa (Sav.) SW.

AV

ER
ER
ER

X

Achariaceae
Carpotroche brasiliensis (Raddi) A Gray

ER
ER

AV

Forma
de vida

Amaranthaceae
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze
A. littoralis P. Beauv.
Blutaparon portulacoides (A. St.-Hil.) Mears.

X
X

Endêmica
do Brasil

Acanthaceae
Avicennia schaueriana Stapf. e Leechm. ex.
Moldenke
Ruellia bahiensis (Nees) Morong
Ruellia solitaria Vell.

Famílias/Espécies

FO

RE, AF, FO

RE, AF

RE
RE
RE

FO

FO
FO

RE

Formações
vegetais

A - 230

A - 16

A- 19

A - 301
A - 109
A - 76

A - 242

A - 80, 163
A - 77, 148

A - 302

Coletor
e nº

X

X

D

Ex

EN§

Am

Tabela 2. Lista florística do Parque Natural Municipal Morro da Pescaria, no município de Guarapari, Espírito Santo. Forma de vida:
AB - arbusto; AV - árvore; ER - erva; EP - epífita; LI - liana; PA - palmeira; RA - rasteira. Formações vegetais: FO - floresta ombrófila;
RE - restinga; AF - afloramento rochoso. Coletor: A - Ana Carolina S. Dal col. D - daninha; Ex - exótica; Am - ameaçada de extinção:
VU - vulnerável; EN - em perigo; CR - criticamente em perigo. Lista de ameaça de extinção: * - estadual (Simonelli & Fraga, 2007);
§ - brasileira (Martinelli & Moraes, 2013).
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LI
LI
LI

X
X
X

Asparagaceae
Furcraea foetida (L.) Haw.

ER

PA
PA

Arecaceae
Allagoptera arenaria (Gomes) O’ Kuntze
Attalea humilis Mart. ex. Spreng
X
X

ER

ER
ER

AB
LI

X

X

AB
AB
LI

X
X

Forma
de vida

Araliaceae
Hydrocotyle bonariensis Lam.

Araceae
Anthurium cleistanthum G. M. Barroso
A. pentaphyllum (Aubl.) G. Don. var.
Pentaphyllum

Apocynaceae
Forsteronia leptocarpa (Hook. e Arn.) A. DC.
Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson
Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. &
Schult.) K.Schum.
Marsdenia loniceroides (Hook) E. Fourn.
M. macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.)
E.Fourn.
Matelea ganglinosa (Vell.) Rapini
Oxypetalum banksii R. Br. Ex Schult.
Temnadenia odorifera (Vell.) J.F.Morales

Famílias/Espécies

Endêmica
do Brasil

AF, RE

RE
FO

RE

AF, FO
FO

AF
FO
FO

AF
FO

FO
AF
AF

Formações
vegetais

A - 90

A - 101
A - 272

A - 172

A - 71, 281
A - 279

A - 89
A - 33
A - 186

A - 74
A - 217

A - 221
A - 79
A - 294

Coletor
e nº

X

D

X

Ex

Am

Tabela 2 (cont.)
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Asteraceae
Ayapana amygdalina (Lam.) R.M.King &
H.Rob
Baccharis dracunculifolia DC.
B. pingraea DC.
B. reticularia DC.
B. trinervis Pers.
Bidens pilosa L.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Conyza primulifolia (Lam.) Cuatrec. &
Lourteig
Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob.
Emilia fosbergii Nicholson
E. sonchifolia (L.) D.C.
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC.
Lepidaploa coulonioides (H. Rob.) H. Rob
L. salzmannii (DC.) H.Rob.
Mikania cordifolia (L. f.) Willd
Moquiniastrum polymorphum (Less.) G.
Sancho
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.
Praxelis pauciflora (Kunth) R.M.King &
H.Rob.
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.
Sonchus oleraceus L.
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski
Tridax procumbens L.
Vernonanthura phosphorica (Vell.)H. Rob.

Famílias/Espécies

X

X

X

Endêmica
do Brasil

FO
FO
FO
FO
FO
FO, AF
FO
FO
FO
FO
AF
AF, RE
RE
AF
FO

ER
ER
ER
ER
ER
ER
AB

FO
FO
FO
FO
RE
FO
FO

AB
AB
ER
AB
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
LI
AB

AF

Formações
vegetais

ER

Forma
de vida

A - 223
A - 92
A - 93

A -127
A-7
A - 8, 277
A - 139, 188

A - 29
A - 54
A - 88
A - 119
A - 121
A - 32, 102
A - 300
A - 118, 146, 160

A - 192
A - 176
A - 255
A - 114
A - 39
A - 273
A - 264

A - 65

Coletor
e nº

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

D

Ex

Am

Tabela 2 (cont.)
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X

Boraginaceae
Varronia curassavica Jacq.
V. multispicata (Cham.) Borhidi

ER
ER
ER

X
X

Cactaceae
Cereus fernambucensis Lem.
Coleocephalocereus fluminensis Backeb
Hylocereus setaceus (Salm-Dyck) R.Bauer

ER
EP
ER
ER
EP

AB

X
X
X
X

AB
ER

AF, RE
AF
FO, AF

RE

FO
FO
AF
AF
FO

AF
FO

FO
FO, AF
FO

FO

LI
LI
LI
LI

FO
FO

Formações
vegetais

LI
LI

Forma
de vida

Burseraceae
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand

Bromeliaceae
Billbergia euphemiae E. Morren
B. tweedieana Baker
Portea petropolitana (Wawra) Mez
Quesnelia quesneliana (Brongn.) L. B. Sm.
Tillandsia stricta Sol. ex. Sims

X

X

X

Bignoniaceae
Adenocalymma trifoliatum (Vell.) R.C.Laroche
Amphilophium elongatum (Vahl.) L. G.
Lohmann
Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau
e K. Schum
A. laeve DC.
Fridericia conjugata (Vell.) L. C. Lohn
Lundia cordata (Vell.) A. DC.

Famílias/Espécies

Endêmica
do Brasil

A - 173
A - 141
A - 167

A - 270

A - 183
A - 181
A - 59
A – 124
A - 196

A - 66, 117
A - 85

A - 283
A - 78, 218
A - 10

A - 62

A - 251
A - 243

Coletor
e nº

X

D

Ex

Am

Tabela 2 (cont.)
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ER
ER

AB

Clusiaceae
Clusia spiritu-sanctensis Mariz e Weinberg

X

AV

Celastraceae
Maytenus obtusifolia Mart.

Commelinaceae
Commelina erecta L.
Dichorisandra thyrsiflora Mikan

AV

Casuarinaceae
Casuarina equisetifolia L.

AB
AV

LI

Capparaceae
Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl.

Combretaceae
Conocarpus erectus L.
Terminalia cattapa L.

ER

Cannaceae
Canna paniculata Ruiz. e Pav.

X

AB

Forma
de vida
AB
ES

Cannabaceae
Trema micrantha (L.) Blum.

Opuntia monacantha Haw
Pereskia aculeata Mill.

Famílias/Espécies

Endêmica
do Brasil

RE, AF
FO

RE
RE

AF, RE

RE

RE

RE

RE

FO

Formações
vegetais
RE
AF

A - 64
A - 271, 280

A - 55
A - 142

A - 73, 226

A - 155

A - 245

A - 136

A - 61

A - 231

Coletor
e nº
A - 307
A - 75

X

X

D

X

X

Ex

Am

Tabela 2 (cont.)
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X

X

Erythroxylaceae
Erythroxylum passerinum Mart.

Euphorbiaceae
Cnicoscolus urens (L.) Arthur
Croton heterocalyx Baill

X

ER
AB

AB

AF
FO

FO, RE

AF
AF, RE
FO
FO
FO

ER
ER
ER
ER
ER

Eleocharis geniculata Lam.
Fimbristylis cymosa (Lam.) R. Br.
Fuirena umbellata Rottb.
Rhynchospora nervosa (Vahl.) Boeck.
Scleria secans (L.) Urb.

FO
AF
AF, RE
AF
FO, AF
FO
FO

FO

AF

LI
ER
LI
LI
LI
LI
LI

AB

Formações
vegetais

ER

X

X

Forma
de vida

Cyperaceae
Cyperus ligularis L.

Convolvulaceae
Bonamia agrostopolis (Vell.) Hallier f.
Evolvulus elegans Moric.
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.
Ipomoea sp.
Jacquemontia glaucescens Choisy
J. sphaerostigma (Cav.) Rusby
Merremia cissoides (Lam.) Hallier f.

Connaraceae
Rourea glazioui G. Schellenb.

Famílias/Espécies

Endêmica
do Brasil

A - 81
A - 266

A - 234, 278

A - 57
A - 43, 140
A - 13
A - 220
A - 129

A - 86

A - 299
A - 83
A - 224
A - 27
A - 58, 68, 241
A-2
A - 26

A - 265

Coletor
e nº

X

X
X

D

Ex

Am
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Aeschynomene falcata (Poir.) DC.
Aeschynomene sp.
Canavalia rosea (Sw.) DC.
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene
C. nictitans subsp. patellaria (DC. ex Collad.)
H.S.Irwin & Barneby
Centrosema brasilianum (L.) Benth.
Centrosema sp.
Condylostylis candida (Vell.) A. Delgado
Cratylia hypargyrea Mart. ex. Benth.
Crotalaria incana L.
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Desmodium barbatum (L.) Benth.
D. incanum DC.

Fabaceae
Abarema barnebyana Iganci & M.P.Morim
Abrus precatorius L.

C. triqueter Lam.
C. urticifolius Lam.
C. urucurana Baill.
Dalechampia ficifolia Lam.
Euphorbia hyssopifolia L.
Manihot tripartita (Spreng.) Müll. Arg.
Plukenetia serrata (Vell.) L. J. Gillespie

C. lundianus (Didr.) Mull. Arg.

Famílias/Espécies

X

X

X
X

X

Endêmica
do Brasil

FO
FO
FO
FO
RE
FO
FO
FO
FO
AF
FO
AF
RE
AF
FO

ER
ER
LI
ER
ER
LI
LI
ER
AB
ER
AB
ER
ER

FO
AF
FO
FO
FO
AF
FO

ER
ER
AB
LI
ER
ER
LI

AB
LI

Formações
vegetais
FO, AF

Forma
de vida
ER

A - 82
A - 156
A - 110
A - 116, 288
A - 87
A - 169
A - 247
A - 106

A - 44
A - 50
A - 17
A - 30
A - 97

A - 103
A - 107, 168

A-5
A - 41, 185
A - 257
A - 238
A - 84
A - 201
A - 105, 263

Coletor
e nº
A - 131, 132, 184

X
X

X

X

X

X

D

Ex

Am
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FO

ER

ER

ER
ER

AV

ER

Hypoxidaceae
Hypoxis decumbens L.

Lamiaceae
Hyptis brevipes Poit.
Mesosphaerum pectinatum (L.) Kuntze

Lauraceae
Ocotea bicolor Vatt.-Gil.

Lindsaeaceae
Lindsaea quadrangularis Raddi

X

FO

FO

AF
FO

AF

FO
FO
RE
FO
RE
RE
AF
AF
FO

AB
AV
AB
AB
AV
AB
ER
ER
AB

X
X

X

M. elliptica Benth.
Platymiscium floribundum Vogel
Senna appendiculata (Vogel) Wiersema
S. affinis (Benth.) H.S.Irwin & Barneby
Sesbania virgata (Cav.) Pers.
Sophora tomentosa L.
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.
S. viscosa (L.) Sw.
Swartzia apetala var. glabra (Vogel) R. S.
Cowan
Zornia sp.

Dioclea violacea Mart. ex. Benth
Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld
Mimosa ceratonia L.

Famílias/Espécies

Formações
vegetais
FO
FO
FO

Forma
de vida
AB
AV
AV

Endêmica
do Brasil

A - 179

A - 276

A - 45
A - 104

A - 138

A-9

A - 36
A - 113
A - 38
A - 284
A - 187, 248
A - 14
A - 128
A - 20
A - 134, 200

Coletor
e nº
A - 190
A - 303
A - 133

X
X

X

X
X

D

Ex

Am
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X

AF
FO
FO
AF
AF
FO
FO
FO
FO
RE
RE

ER
AB
AB
ER
ER
ER
ER
ER
AB
AB

RE
FO
FO

FO
FO
FO

FO

FO

Formações
vegetais

AB

ER
LI
AB

X
X

S. paralias A. Juss.
S. vitifolium A.Juss
Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.

Malvaceae
Helicteres sacarolha A. St.-Hil., A. Juss e
Cambess
Pavonia cancellata (L.) Cav.
P. malacophylla (Link e Otto) Garcke
Pseudobombax grandiflorum (Cavanilles) A.
Robyns
Sida ciliaris L.
S. linifolia Cav.
S. planicaulis Cav.
S. rhombifolia L.
S. spinosa L.
Talipariti pernambucense (Arruda) Bovini
Urena lobata L.

LI
AB
LI

X

AB

Malpighiaceae
Byrsonima sericea D.C.

Heteropterys leschenaultiana A.Juss.
Niedenzuella acutifolia (Cav.) W. R. Anderson
Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A. Juss.

LI

Forma
de vida

Struthanthus flexicaulis (Mart. Ex. Schult. F.)
Mart. T.

Loranthaceae

Famílias/Espécies

Endêmica
do Brasil

A - 143
A - 261
A - 102
A - 48, 174
A - 96
A - 292
A - 40

A - 240
A - 28, 309
A - 99

A - 72

A - 21
A - 164, 233
A - 12, 47

A - 268
A - 259
A - 269

A - 229

A - 235

Coletor
e nº

X

X

X

X

D

Ex

CR§

Am
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X
X

X

X

X

X

X

Marantaceae
Ctenanthe glabra (Körn.) Eichler
Stromanthe schottiana Eichler

Melastomataceae
Clidemia hirta (L.) D. Don.
C. sericea D.Don
Tibouchina heteromalla (D. Don.) Cogn.

Meliaceae
Trichilia pallens C. DC.

Moraceae
Sorocea hilarii Gaudich.

Myrtaceae
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.
C. guazumifolia (Cambess.) O. Berg.
Eugenia uniflora L.
Psidium cattleianum Sabine

Nyctaginaceae
Guapira opposita (Vell.) Reitz
G. pernambucensis (Casar) Lundell

Waltheria indica L.
W. viscosissima A.St.-Hil.
Wissadula contracta (Link) R.E. Fr.

Famílias/Espécies

Endêmica
do Brasil

AB
AB

AB
AV
AB
AV

AB

AB

ER
ER
ER

ER
ER

Forma
de vida
ER
ER
ER

FO
RE, AF, FO

FO
FO
FO
RE

FO

FO

FO
FO
AF

FO
FO

Formações
vegetais
FO
FO
FO

A - 154, 298
A - 6, 23, 98, 157,
161

A - 236
A - 237
A - 135
A - 15

A - 52, 289

A - 260

A - 147, 165
A - 120
A - 18

A -150, 295
A - 197, 282

Coletor
e nº
A - 112
A - 3, 250
A - 95
D

Ex

VU*

Am

Tabela 2 (cont.)
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Piperaceae
Piper amalago L.

Phytolaccaceae
Rivina humulis L.
X

X

Passifloraceae
Passiflora mucronata Lam.

X

LI

X

Phyllanthaceae
Phyllanthus subemarginatus Müll. Arg.

EP

X

AB

ER

ER

ER

ER

ER
ER

AV

AB
ER

X

X

X

Forma de vida

Orchidaceae
Cyrtopodium flavum (Ness.) Otto e Link. ex.
Rchb. F.
Pseudolaelia vellozicola (Hoehne) Porto e
Brade
Vanilla bahiana Hoehne

Onagraceae
Ludwigia longifolia (D.C.) H. Hara
L. octovalvis (Jacq.) P. H. Raven

Olacaceae
Heisteria perianthomega (Vell.) Sleumer

Ochnaceae
Ouratea cuspidata Tiegh.
Sauvagesia erecta L.

Famílias/Espécies

Endêmica do
Brasil

RE

FO

AF

AF

AF

AF

AF

FO
FO

FO

FO
FO

Formações
vegetais

A - 53

A - 69

A - 42, 202

A - 22, 56

A - 296

A - 63

A - 199

A - 37
A - 51

A - 166, 194

A - 239
A - 11

Coletor
e nº

X

D

Ex

VU*

Am

Tabela 2 (cont.)
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AB

Polygonaceae
Coccoloba alnifolia Casar

FO

FO

ER

Polygala paniculata L.

FO
FO
FO
AF
FO
FO
FO
FO
FO
FO
RE
FO

AF
AF
AF

FO

ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER

ER
ER
ER

ER

X

X
X

Forma de vida

Formações
vegetais

Polygalaceae
Asemeia violacea (Aubl.) J.F.B.Pastore &
J.R.Abbott

Poaceae
Andropogon leucostachyus Kunth.
Axonopus sp.
Chloris barbata Sw.
Echinolaena inflexa (Poir.) Chase
Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Döll
Lasiacis ligulata Hitchc. e Chase
Melinis repens (Wild.) Zizka
Olyra latifolia L.
Paspalum millegrana Schrad. ex Schult.
Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. e Schult.
Sporobolus virginicus (L.) Kunth.
Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga

Achetaria azurea (Linden) V. C. Souza
A. crenata (Ronse & Philcox) V.C.Souza
Bacopa monnieri (L.) Pennell

Plantaginaceae

Famílias/Espécies

Endêmica do
Brasil

A - 291

A - 100

A - 94

A - 256
A - 254
A - 232
A - 285
A - 253, 305
A - 125
A - 249
A - 195
A - 258
A - 252
A - 293
A - 267

A - 46
A - 67
A - 225

Coletor
e nº

X

X

X

X

X

D

Ex

Am
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Sapindaceae
Cupania emarginata Cambess.
Dodonaea viscosa Jacq.
Paullinia weinmanniifolia Mart.
Serjania communis Cambess.
X

X

X

AB
AB
LI
LI

AB
AB
AB

ER
LI
ER
AB
ER

Rubiaceae
Borreria verticillata (L.) G. Mey.
Chioccoca alba (L.) Hitchc.
Mitracarpus megapotamicus (Spreng.) Kuntze
Psychotria carthagenensis Jacq.
Tocoyena bullata (Vell.) Mart.

Rutaceae
Angostura bracteata (Nees & Mart.) Kallunki
Esenbeckia pilocarpoides Kunth.
Zanthoxylum monogynum A. St.-Hil.

AB
AB
AV

Primulaceae
Jacquinia armillaris Jacq.
Myrsine parvifolia A. DC.
M. umbellata Mart.

X
X

ER

EP

Forma de vida

Portulacaceae
Portulaca mucronata Link.

Polypodiaceae
Microgramma vacciniifolia (Langsd. e Fisch.)
Copel

Famílias/Espécies

Endêmica do
Brasil

FO
FO
FO
FO

FO
FO
FO

AF
FO
AF
RE
AF

AF, RE
FO
RE

AF

FO

Formações
vegetais

A - 180
A - 25
A - 103
A - 287

A - 178
A - 158, 177, 198
A - 149, 182

A - 49, 91
A - 35, 286
A - 123, 152
A - 222
A - 153, 227

A - 144, 246
A - 290
A - 151

A - 175

A - 244

Coletor
e nº

X

D

Ex

VU*

Am
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X

FO

ER

Solanum cf. didymum Dunal

Violaceae
Hybanthus calceolaria (L.) Oken.

X

ER

ER
ER
ER
ER
AB
ER
ER

ER

Velloziaceae
Vellozia plicata Mart.

Verbenaceae
Lantana camara L.
L. canescens Kunth.
L. fucata Lindl.
L. pohliana Schauer
Lippia origanoides Kunth
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl
Tamonea spicata Aubl.

FO

AV

FO

FO, AF
FO
FO
FO
AF
FO
FO

AF

FO

ER

Urticaceae
Cecropia pachystachya Trécul

Turneraceae
Turnera subulata Sm.

RE
FO
FO

AF
FO

ER
ER
ER

AV
AV

Forma de vida

Formações
vegetais

Solanaceae
Cestrum axillare Vell.
Solanum asperum Rich.
S. paniculatum L.

Sapotaceae
Mimusops commersonii (G. Don) Engl.
Sideroxylon obtusifolium (Roem. E Schult.) T.
D. Penn.

Famílias/Espécies

Endêmica do
Brasil

A - 137

A - 1, 70, 126, 306
A - 111
A - 34
A - 145
A-4
A - 219
A - 159

A - 60

A - 191

A - 31

A - 297

A - 170, 171
A - 304
A - 24, 108, 162

A - 122
A - 189

Coletor
e nº

X

X
X
X

X

D
X

Ex

Am
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Figura 4. Área de estudo.

Onde a topografia é mais favorável ao acúmulo de sedimento, têm-se
solos mais profundos. A partir da rocha nua, a vegetação se inicia com um porte
herbáceo e arbustivo, se adensando para o centro do PNMMP, com indivíduos
de porte arbóreo, formando uma fisionomia de Floresta Ombrófila. No início da
vegetação, ou seja, nas bordas, há um predomínio de Echinolaena inflexa (Poir.)
Chase, Stigmaphyllon paralias A. Juss. e Guapira pernambucensis (Casar)
Lundell. Pode-se constatar também a presença de Hippeastrum striatum (Lam.)
Moore, Lepidaploa salzmannii (DC.) H.Rob., Coleocephalocereus fluminensis
Backeb, Quesnelia quesneliana (Brongn.) L. B. Sm., C. fernambucensis e
Portea petropolitana (Wawra) Mez (Figura 5).
No norte e noroeste do PNMMP destacam-se pequenas populações de
Pseudolaelia vellozicola (Hoehne) Porto e Brade em área de rocha nua, além
de V. plicata, Lippia origanoides Kunth e F. foetida.
Na Praia do Ermitão, a vegetação halófila-psamófila (Thomaz & Monteiro, 1994), com influência direta das marés, é composta por Blutaparon portulacoides (A. St.-Hil.) Mears., Sporobolus virginicus (L.) Kunth., Canavalia rosea
(Sw.) DC., Hydrocotyle bonariensis Lam. e Alternanthera littoralis P. Beauv.
Após esta formação, tem-se uma fisionomia de restinga arbustiva fechada, onde
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Figura 5. A e B - Vegetação predominante nas áreas rochosas do Parque Natural Municipal Morro da Pescaria, Guarapari, ES. Fonte: Dal col, A. C. S.

há alguns agrupamentos de Allagoptera arenaria (Gomes) O’ Kuntze, sendo
comum também a presença de C. fernambucensis, Opuntia monacantha Haw,
Cestrum axillare Vell., Clusia spiritu-sanctensis Mariz e Weinberg, Sophora
tomentosa L., G. pernambucensis e Jacquinia armillaris Jacq. Após a região de
praia, começam a se desenvolver espécies arbustivas e arbóreas para o centro
da unidade de conservação. Dentre as espécies ocorrentes nesta área, estão:
Piper amalago L., Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand, Erythroxylum
passerinum Mart., Psidium cattleianum Sabine, Maytenus obtusifolia Mart. e
Schinus therenbinthifolius Raddi.
Na Prainha do Sul destaca-se um indivíduo de Avicennia schaueriana
Stapf. e Leechm. ex. Moldenke (Figura 2C). Popularmente conhecido como
mangue preto, é uma planta característica de áreas de manguezal. Observouse também Canna paniculata Ruiz. e Pav., C. spiritu-sanctensis, entre outras.
Na Praia da Areia Vermelha, além de Coccoloba alnifolia Casar e a exótica
F. foetida, observa-se as mesmas espécies ocorrentes nas duas outras praias.
Na lagoa temporária, que apresenta vegetação de Floresta Ombrófila,
observou-se indivíduos de Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven, L. longifolia
(D.C.) H. Hara e Fuirena umbellata Rottb., além de Forsteronia leptocarpa
(Hook. e Arn.) A. DC., Byrsonima sericea D.C. e Myrsine parvifolia A. DC.
nas margens.
Ao longo da trilha principal, que passa por dentro da região de Floresta
Ombrófila, ocorrem diversas lianas e trepadeiras, como Jacquemontia glaucescens Choisy, J. sphaerostigma (Cav.) Rusby, Oxypetalum banksii R. Br. Ex
Schult., Dalechampia ficifolia Lam., Chioccoca alba (L.) Hitchc., Stigmaphyllon
ciliatum (Lam.) A. Juss. e Plukenetia serrata (Vell.) L. J. Gillespie. Dentre as
herbáceas daninhas tem-se, principalmente, ocorrendo no parque Lantana ca-
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mara L., Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass., Bidens pilosa L., Emilia fosbergii
Nicholson, Desmodium barbatum (L.) Benth., Sida spinosa L., entre outras.
O epifitismo foi pouco observado, sendo as espécies Billbergia tweedieana Baker, Tillandsia stricta Sol. ex. Sims, P. vellozicola e Microgramma
vaccinifolia (Langsd. e Fisch.) Copel representantes deste modo de vida.
Dos táxons identificados ao nível de espécie, 31,3% são endêmicos
do Brasil (Tabela 2). Entre elas, descatam-se Abarema barnebyana Iganci &
M.P.Morim (Iganci & Morim, 2014) e C. spiritu-sanctensis (Bittrich, 2014)
ocorrentes apenas no estado do Espírito Santo.
As espécies P. vellozicola, Stromanthe schottiana Eichler e J. armillaris
foram enquadradas na categoria vulnerável para flora do Espírito Santo (Simonelli & Fraga, 2007), além de H. stritatum, como em perigo, e S. vitifolium,
criticamente em perigo, para a lista da flora brasileira ameaçada de extinção
(Martinelli & Moraes, 2013). Foram encontradas quatro espécies exóticas: F.
foetida, Casuarina equisetifolia L., Terminalia catappa L. e Mimusops commersonii (G. Don) Engl., sendo as três primeiras mais abundantes.
Discussão
Análise pedológica. Foi encontrado um baixo valor de fósforo (<2 mg/dm³),
que pode ser explicado devido à acidez do solo. O pH encontrado foi igual a
5,62, e promove a combinação de íons fosfato com ferro e alumínio, formando
compostos de baixa solubilidade (Mello et al., 1984). O valor de potássio na
presente análise foi considerado médio (<2 mg/dm³), assim como o de cálcio,
igual a 3,24 cmolc/dm³. O alumínio, elemento tóxico para as plantas (Echart
& Cavalli-Molina, 2001), teve valor menor que 0,10 cmolc/dm³ na análise em
questão, sendo considerado baixo.
A capacidade de troca catiônica (CTC) é a capacidade do solo de reter
cátions evitando que eles sejam lixiviados, ou seja, um baixo valor de CTC
indica que a maioria dos nutrientes necessários às plantas não fica disponível.
O valor encontrado foi médio-alto.
O valor do cálculo da saturação de bases encontrado foi de 46,37%, ou
seja, 46,37% das cargas negativas existentes no solo estão ocupadas pelos cátions úteis, e 53,63% está ocupada pelos íons hidrogênio, tornando o solo ácido.
Dessa forma, por ser um solo ácido, pobre em matéria orgânica e com
baixa saturação por bases, é caracterizado como um solo distrófico (Reatto et
al., 1998). O trabalho de Magnago et al. (2010) em formações florestais no
Parque Natural Municipal de Jacarenema, Vila Velha, Espírito Santo, também
identificou classes de solo distrófico. As intervenções humanas alteram todo
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um ecossistema, podendo causar erosão severa no solo. Alterações antrópicas
no passado foram relatadas para a área (L. Cirino, com. pess.), e por ser um
parque aberto à visitação, processos erosivos, que retiram a parte fértil superficial dos solos, ainda podem ocorrer. Deve-se ressaltar que a amostragem foi
composta, ou seja, estudos mais aprofundados podem ser realizados para melhor
entendimento da área. A distribuição de nutrientes no solo afeta diretamente
as respostas das plantas a estresses ambientais e devem ser considerados para
compreender os papéis que as espécies desempenham no ecossistema (Tomé
Júnior, 1997), além de fornecer informações que poderão subsidiar medidas
de conservação do solo, visto que solo e vegetação estão intimamente ligados
(Fleury, 1995).
Análise florística. Aproximadamente metade das famílias foi representada
por apenas uma espécie. Assim como nos trabalhos de Ferreira et al. (2007)
em Itapemirim e Santos et al. (2010) em Vitória, houve uma alta proporção de
famílias monoespecíficas. As áreas que apresentam alto número de famílias
monoespecíficas, como observado no parque, propõem um modelo característico
de locais de alta riqueza (Ratter et al., 2003).
Das famílias que apresentaram maior riqueza de espécies, Fabaceae
(28), Asteraceae (23) e Poaceae (12), são comumente citadas como as de maior
riqueza de espécies nos levantamentos florísticos de alguns afloramentos rochosos da costa brasileira (Ferreira et al., 2007; Oliveira & Godoy, 2007; Porto
et al., 2008; Machado Filho, 2011).
Nas áreas de rocha nua as plantas são geralmente suculentas e esclerófilas, já que a disponibilidade de água é reduzida, recebendo água somente
da chuva (Rizzini, 1997). Táxons de Bromeliaceae, Cactaceae, Orchidaceae,
Cyperaceae, Poaceae e Velloziaceae são mais comuns em ilhas de vegetação
sobre afloramentos rochosos da região neotropical (Ibisch et al., 1995). Ainda,
exemplares das três primeiras famílias supracitadas são relatados como grandes
colonizadores de superfícies nuas de rochas, sendo importantes espécies
pioneiras nos afloramentos rochosos (Meireles et al., 1999).
A vegetação halófila-psamófila presente na Praia do Ermitão possui
característica de ser estolonífera, rizomatosa e de rápido crescimento, além
de resistir ao acúmulo de areia, exposição constante ao vento e tolerar altas
temperaturas (Amaral et al. 2008). B. portulacoides, S. virginicus, C. rosea
também foram citadas para a Restinga de Caraís, no Parque Estadual Paulo
César Vinha (Zambom, 2006).
Na lagoa temporária foi encontrado um representante da família Cyperaceae, que possui capacidade de resistir à submersão (Valadares et al., 2011), e
também espécies do gênero Ludwigia, geralmente associadas a regiões alagadas
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(Bertuzzi et al., 2011).
A trilha principal, que é resultado de uma ação antrópica, possui
extensão de 1,2 km e suas bordas estão sujeitas à perturbação ambiental. Os
processos de fragmentação de florestas proporcionam um aumento de áreas
com maior incidência luminosa e maior disponibilidade de suportes, gerando
o efeito de borda, e esses fatores são favoráveis à ocupação de lianas (Hora &
Soares, 2002). Além disso, o efeito de borda também facilita o surgimento de
espécies de crescimento rápido, incluindo exóticas e/ou daninhas (Rodrigues &
Nascimento, 2006). O epifitismo foi pouco observado na área analisada, assim
como no trabalho de Pereira & Assis (2000) na restinga de Camburi, Vitória.
Um baixo número de epífitas é esperado quando um fragmento tem registro
de interferências antrópicas no passado, conforme constatado por Fontoura et
al., (1997) em florestas secundárias.
Cerca de 31% das espécies identificadas são endêmicas do Brasil, e
grande parte delas estão distribuídas em estados costeiros. De acordo com Assis
et al. (2004), parte das espécies que possuem ocorrência na costa atlântica estão
limitadas aos Estados da Bahia, Espírito Santo e/ou Rio de Janeiro, destacando
um endemismo regional. Estas áreas com altos índices de endemismo e diversidade, além de elevada ameaça gerada pela ocupação humana, são consideradas
hotspots, prioritárias para a conservação ambiental (Mittermeier et al., 1999).
A distribuição restrita de duas espécies no Estado mostra a importância da
conservação das mesmas por meio da proteção dos ambientes onde ocorrem.
Das espécies invasoras, F. foetida, foi observada principalmente nas
áreas rochosas. De acordo com Badano & Pugnaire (2004) esta planta tem como
principal característica de invasão a competição com outras espécies vegetais
por recursos, como nutrientes e espaço físico. Indivíduos de C. equisetifolia
foram registrados em áreas de restinga. Esta espécie tem preferência por invadir
áreas abertas nas dunas, podendo substituir a vegetação nativa e ameaçando
a diversidade nas regiões costeiras (Wheeler et al., 2011). A castanheira (T.
catappa), que também foi encontrada, é uma espécie naturalizada (Marquete
& Loiola, 2014), que pode se dispersar cada vez mais até se tornar invasora
(Moro et al., 2012). O abricó de praia, M. commersonii, é amplamente utilizado
para fins ornamentais e tem preferência por invadir ambientes costeiros (I3N
Brasil, 2016). Nesses tipos de ambientes, a invasão por espécies de plantas
exóticas pode dar-se através da imigração de indivíduos dispersados pelo vento,
pelo mar, por animais ou mesmo pela intervenção humana, por meio do uso de
espécies exóticas para uso ornamental (Barbosa, 2011).
A biodiversidade vegetal do PNMMP possui grande importância ecológica devido à sua riqueza de espécies. A existência de espécies que podem
ser classificadas em alguma das categorias de plantas ameaçadas de extinção,
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acrescidas de outras de ocorrência restrita, mostra a importância desta unidade
de conservação e reforça a necessidade de conservação desse Parque. Para isso
é fundamental a conscientização da população e de turistas que visitam o local.
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