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Sinopse:  

O objetivo do estudo foi analisar taxonomicamente e descrever a morfologia interna 

e externa das espécies de Bignoniaceae ocorrentes na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé Manaus - Am. 
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iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Dedico este trabalho ao autor e consumador da minha fé e aos meus pais José Martins (in 

memoriam) e Geni da Luz pelo amor e apoio incondicional nesta conquista e em todos os 

momentos da minha vida.   



  

iv 
 

Agradecimentos 

 A Deus toda honra e toda a glória pela conquista de uma corrida árdua onde no início 

achei que realmente não era para mim. Ele é minha força e fonte de toda e qualquer inspiração, 

veio dele o meu consolo quando chorei me sentindo incapaz de completar essa carreira. 

 Ao meu pai José Martins de Oliveira Filho, grande homem que nos deixou enquanto eu 

estava na metade dessa jornada sendo esse, sem dúvidas, o momento mas difícil de toda a minha 

vida e à minha mãe Geni da Luz Oliveira, minha maior incentivadora, amiga e companheira 

inseparável que junto com meu pai me ensinou princípios (sobretudo cristãos) e me deu a base 

sólida para enfrentar qualquer dificuldade que a vida possa trazer. Aos meus irmãos José Neto, 

Joseni, Kaisson, Kelson e Tiago que mesmo longe sempre torceram por mim. Agradeço 

especialmente ao Joás de Oliveira, meu noivo, que tem se mostrado um grande companheiro, 

sempre me apoiando na busca dos meus sonhos, à minha prima Mônica pelo seu incrível dom 

de fazer as pessoas gargalharem mesmo em situações desanimadoras. 

 Agradeço aos amigos de graduação pela amizade e parceria desde o princípio da minha 

formação profissional, em especial à Marcella Moura, Esterline Felix, Amanda Fonteles, Eloisa 

Maia, Gilianny Nickerson e ao Ítalo Matos que me fazem dar risadas de um tempo bom que os 

anos não trazem mais, que mágico! (como dizia a Ester).  

 À turma de mestrado 2011 em especial à Caroline Curtis, Patrícia Alfaia, Juliana Góes e 

Ana Sofia de Holanda queridos, amados, idolatrados salve, salve como diz a Carol, foi muito 

especial tê-los como amigos de curso, nunca vou esquecer o apoio que me deram logo no início, 

depois de perceber que fiz uma escolha erradíssima, me fazendo ver que voltar atrás também é 

uma atitude digna, e com isso pude tomar a decisão mais acertada na minha busca ao título de 

Mestre, todos foram fundamentais naquele momento.   

 Agradeço à professora Veridiana Vizoni Scudeller, pela orientação, incentivo e longas 

conversas que sempre me fizeram refletir e amadurecer como profissional, obrigada, sobretudo, 

pela amizade e respeito, por ter confiado a mim as Bignoniaceae, sei do seu carinho especial por 

esse grupo.  



  

v 
 

Aos amigos do laboratório Jhennyffer pelas risadas nas viagem, Marcos pelo 

companheirismo ficando comigo até tarde no laboratório, Cristiano que mesmo com seu jeito 

sério e concentrado em suas coisas consegue ser muito engraçado, à Dany por suas orações, 

Rafael, Raydson, André, Antonio, Caio companheiros de excursões, à Géssica que mesmo 

sendo curta sua passagem por Manaus se mostrou uma querida, Anália pelas dicas de como 

otimizar seu tempo quando este está se esgotando, Luisa pelo apoio sempre dizendo “vai dar 

certo, comigo também foi assim!” Agradeço inclusive pelas vezes que se estressaram comigo 

indicando que era hora de parar e ir para casa descansar.  

Aos amigos da comunidade São João do Tupé, em especial ao Jaumir e seu Nelson por 

me acompanhar nas coletas do igapó, seu Francisco e dona Fátima dois queridos que sempre me 

receberam bem em sua casa na cominudade Julião.  

À Dra. Sílvia Mendonça pela colaboração com a anatomia cedendo o espaço em seu 

laboratório (LABAF) e ao técnico Manuel que me ajudou nos cortes anatômicos e montagem 

das lâminas ficando comigo até mesmo fora de seu expediente de trabalho.  

À todos da Pós - Graduação em Botânica do INPA, em especial aos professores pelos 

ensinamentos, amizades e bom convívio no longo período de desenvolvimento deste trabalho.  

À CAPES e FAPEAM pela concessão de bolsa. Ao Biotupé pelo apoio às coletas. Aos 

projetos CAPES/PNADB 05/08/2009. 

A todos que me ajudaram direta ou indiretamente para realização desse sonho tão 

perseguido por mim, ofereço minha eterna gratidão.   

 

 

  



  

vi 
 

RESUMO 

Bignoniaceae Juss. inclui ca. 110 gêneros e 800 espécies distribuídas nas regiões 

tropicais e subtropicais. Frequentemente relatada como uma das famílias mais 

importantes em termos de riqueza de espécies nas regiões neotropicais. No Brasil 

ocorrem 32 gêneros e 391 espécies e na região Norte 26 gêneros e 190 espécies. Sua 

maior diversidade está nas espécies de hábito lianescente com plantas ascendendo às 

copas das árvores, compondo um importante elemento no dossel da mata, bastante útil 

na conexão das mesmas e importante para a fauna local, porém dificultado bastante a 

coleta do material fértil. Apesar de tamanha representatividade na região Norte, há 

poucos trabalhos relativos à morfologia e à anatomia do grupo. Dessa forma, realizou-se 

o levantamento florístico da família na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 

Tupé – Manaus/ Am, com o objetivo de identificar e descrever detalhadamente a 

morfologia externa e interna das espécies de Bignoniaceae, além de apresentar uma 

chave para identificação com caracteres morfológicos e anatômicos, pranchas 

pictóricas, comentários sobre caracteres diagnósticos, fenologia da floração, 

frutificação, distribuição e caracteres anatômicos do pecíolo, limbo e nervura central 

que auxiliam na identificação de material estéril e que se mostraram bastante 

informativos na reconhecimento das espécies estudadas.  Para tanto foi coletado 

material botânico em quatro trilhas da reserva em dois tipos de ambientes, terra-firme e 

igapó, a partir de excursões mensais no período de 2002 a 2004 e quinzenais de agosto 

de 2011 a dezembro de 2012. Dezesseis espécies receberam o tratamento taxonômico, 

dessas, 12 foram analisadas também quanto suas estruturas anatômicas. Caracteres 

vegetativos e reprodutivos como: aspecto e preenchimento dos ramos, presença de 

glândulas e indumentos no limbo e nas regiões interpeciolares, morfologia das 

pseudoestípulas, ápices de gavinhas e pilosidade das corolas foram bons caracteres na 

distinção das espécies de Bignoniaceae e bastante diagnóstico em alguns casos. Mansoa 

e Handroanthus foram os gêneros mais representativos, com três espécies cada. A 

ocorrência de H. riodocensis na RDS Tupé é registro novo para o estado e para a região 

Norte e mais seis novas ocorrências foram registradas para a reserva. Quanto às 

características da anatomia foliar, as estruturas internas do pecíolo foram mais 

informativas, como: o formato em corte transversal, a presença de medula oca ou não, 

presença de feixe vascular medular e organização das fibras em relação ao cilindro 

vascular se mostraram satisfatórios na diferenciação das espécies. Já para o limbo, 

ressalta-se o número de camadas de células epidérmicas e espessura da cutícula, tipos de 

estômatos, o número de camadas de parênquima paliçádico, presença de tricomas, 

embora todos os padrões observados no limbo sejam bastante comuns em Bignoniaceae. 

Além disso, a disposição das fibras e tecidos esclerenquimáticos nas regiões 

subepidérmicas da nervura central foram úteis na separação das espécies, assim como a 

espessura da cutícula e ornamentações da epiderme. 
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ABSTRACT 

Bignoniaceae Juss. includes ca. 110 genera and 800 species distributed in tropical and 

subtropical regions. It is frequently reported as one of the most important families in terms of 

species richness in neotropical regions. In Brazil there are 32 genera and 391 species and in the 

North 26 genera and 190 species. Their greatest diversity is in the habit lianescente species of 

plants with ascending the treetops, being an important element in the canopy of the forest, very 

useful as connecting between them and important to the local wildlife, but making the collection 

of fertile material more difficult. Although having such a large representation in the North, there 

are only a few studies on the morphology and anatomy of the group. Therefore one undertook 

the collection of data of the flower family on Sustainable Development Reserve Tupé - Manaus 

/ AM, in order to identify and describe in detail the external and internal morphology of the 

species of Bignoniaceae, and present a key to identification with morphological and anatomical 

characters, pictorial diagrams and comments on diagnostic of, flowering and fruiting 

phenomenon knowledge and distribution and anatomical characters of the petiole, limbo and 

midrib that help to identify of sterile material and that proved to be very informative to 

recognize the studied species. Therefore  botanical material was collected in four tracks at the 

Tupé Reserve in two types of environments, upland and flooded forest by monthly excursions 

during the period from 2002 to 2004 and biweekly from August 2011 to December 2012. 

Sixteen species were given the taxonomic treatment, and of these 12 were also analyzed 

concerning their anatomical structures. Vegetative and reproductive characters such as 

appearance and filling the branches, presence of glands and coverage of limbo and inter petiole 

regions, morphology of the pseudo stipules, apexes of tendrils, pubescence of the corolla were 

good characters to distinguish the species of Bignoniaceae and quite diagnostic in some 

cases. The most representative were Mansoa and Handroanthus, with three species each. The 

occurrence of H. riodocensis in Tupé Reserve is new record for the state of Amazon and in the 

North Brazil, there are six other new records for the Tupé Reserve. Concerning the 

characteristics of the leaves, the anatomy of the internal structures were more informative, such 

as the cross-sectional shape, the presence or not of a hollow spine the presence of the midrif 

vascular bundle and organization of the fibers in relation to the vascular system and proved to 

be satisfactory in differentiation of the species. On the other hand for the limbo it is noteworthy, 

the number of layers of epidermal cells and cuticle thickness, types of stomata, the number of 

layers of palisade parenchyma, presence of trichomes, although all observed patterns are quite 

common in Bignoniaceae. Furthermore, the arrangement of fibers and sclereides tissues in the 

subepidermal regions of the midrib were useful in the separation of species, as well as the 

thickness of the cuticle and epidermal ornamentation. 
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PREÂMBULO 

Conhecida popularmente como a família dos ipês, cuieiras e carobas, 

Bignoniaceae apresentam hábito arbóreo, arbustivo e lianescente, filotaxia normalmente 

oposta, folhas compostas, pinadas ou digitadas e ausência de estípulas verdadeiras. As 

lianas geralmente apresentam folhas 2-3 folioladas com um dos folíolos frequentemente 

modificados em gavinhas, além da presença de inúmeras glândulas em quase todas as 

estruturas vegetativas (Gentry 1980; Fischer et al. 2004). As flores são dispostas em 

inflorescências axilares, terminais ou caulifloras, do tipo cimosa ou racemosa. 

Bissexuadas, zigomorfas, diclamídeas, gamossépala, androceu composto por estames 

frequentemente didínamos, epipétalos, e um estaminódio geralmente reduzido exceto 

em Jacaranda. Dois carpelos separados pelo septo e placentação axial, raro parietal, 

estigma bífido sensitivo, ovário súpero bilocular raramente unilocular, disco nectarífero 

geralmente presente. As flores apresentam variações em cores, formas, tamanhos e 

tempo da antese (Fischer et al. 2004). Os Frutos variam de deiscentes do tipo cápsulas 

com deiscência paralela (septífraga) ou perpendicular (loculicida) ao septo, menos 

frequentemente indeiscentes. Pericarpo normalmente coriáceo podendo também ser 

lenhoso, apresentando formatos variáveis. As sementes são frequentemente achatadas, 

aladas e anemocóricas. Com indumentos variados, apresentando geralmente tricomas 

tectores, glandulares e peltados (Gentry 1980). Para o autor, as escamas lepidotas e 

glândulas são úteis como caracteres diagnósticos. 

Bignoniaceae é considerada uma família com alto potencial econômico, com 

diversas espécies relatadas para usos principalmente na horticultura, culinária, 

artesanato, corantes em rituais religiosos, com recurso madeireiro e medicinal (Gentry 

1992).  
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Inserida em Lamiales apresenta relações com outros grupos da ordem ainda não 

bem definida, porém é considerada monofilética. Constitui cerca de 110 gêneros e 

aproximadamente 800 espécies com distribuição tropical e subtropical, distribuídas 

principalmente nos neotrópicos (APG III 2009). Foi tradicionalmente dividida em oito 

tribos: Bignonieae, Tecomeae, Crescentieae, Coleeae, Tourrettieae, Eccoremocarpeae, 

Oroxyleae, Schlegelieae (Gentry 1980), no entanto evidências moleculares mostram que 

atualmente é composta por sete tribos excluindo Schlegelieae, elevada à categoria de 

família (Splanger e Olmstead 1999; Fischer et al. 2004). Estudos filogenéticos recentes 

sugerem o reagrupamento de alguns gêneros e apontam a existência de oito tribos 

(Jacarandeae, Tourrenttieae, Tecomeae, Bignonieae, Catalpeae, Oroxyleae, Crescentieae 

e Coleae (Olmstead  et al. 2009). Entretanto, alguns gêneros ainda possuem uma 

posição incerta e alguns clados ainda necessitam de revisão, desse modo, permanecendo 

sem uma nomenclatura formal.  

Gentry (1980) já indicava Bignoniaceae como um grupo com problemas 

taxonômicos. Em sua revisão bibliográfica das Bignoniaceae na obra Flora Neotrópica - 

part I relatou a história taxonômica desta família e convenientemente dividiu em cinco 

períodos, a saber: primeiro período, ou período Lineano, apenas o gênero Bignonia era 

descrito (Tournefort 1719 apud Gentry 1980).  Anos depois, Linnaeus (1753, 1754) 

incluiu 13 espécies em Bignonia e adicionou Crescentia, um gênero monoespecífico. 

No período pós-Linnaeus houve descrição de novas espécies e segregação de vários 

gêneros com poucas espécies, fundamentados no hábito e tipo de fruto. Os mais 

importantes estudiosos de Bignoniaceae desse período foram Jussieu, Kunth, Bojer e G. 

Don. Com destaque para Bojer (1837) e G. Don (1838) que propuseram um sistema de 

classificação segregado em quatro tribos, usando o cálice como o principal caráter para 

delimitação das tribos, sendo i) as atuais Tecomeae e Bignonieae estavam inseridas na 
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tribo Bignonieae, ii) Crescentia e Tanaecium em Crescentieae, iii) Coleeae incluía 

Colea e Arthrophyllum e iv) Tourretieae foi composto por Tourretia, Eccremocarpus e 

Calampelis. No período De Candoleano (1838-1845) houve um acréscimo significativo 

no número de espécies para Bignoniaceae (de 131 espécies no estudo de Steudel (1831) 

para 357 na importante obra Revue Sommaire de La Famillie Bignoniacées – De 

Candolle, 1838) e uma redução no número de tribos, sendo consideradas apenas 

Bignonieae (com 336 espécies e 4 subtribos) e Crescentieae (com 21 espécies e 2 

subtribos).  

No entanto, diversos gêneros introduzidos por De Candolle na família foram 

posteriormente transferidos (ex. Gelsemium para Loganiaceae e Platycarpum para 

Rubiaceae, Psilogyne atual Vitex para Verbenaceae, Bravaisia para Acanthaceae, entre 

outros). Neste período, características do fruto tornaram-se os principais determinantes 

para a taxonomia da família.  

O quarto período relatado por Gentry (1980), representado no final do século XIX 

(1845 - 1900), constituiu-se num momento bastante confuso para a taxonomia das 

Bignoniaceae, com muitas espécies descritas em duplicata, nomes nudos e uma grande 

proliferação de gêneros devido à fragmentação do material coletado pelas grandes 

expedições realizadas por pesquisadores europeus. Os mais importantes estudiosos da 

família nesse período foram Miers e Seemann na Inglaterra, Bureau e Baillon em Paris e 

K. Schumann na Alemanha. Bureau (1864), em sua obra Monographie des 

Bignoniacées, fez uma revisão histórica da família e de caracteres úteis, além de um 

levantamento de todos os gêneros que haviam sido incluídos em Bignoniaceae, mesmo 

os de posição incerta. Esses gêneros foram divididos em 15 grupos e somente os três 

primeiros (correspondendo atualmente as tribos Bignonieae, Tecomeae e Crescentieae) 

foram aceitos em Bignoniaceae. Esses grupos compreendiam aproximadamente 65 
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gêneros. Os outros 45 gêneros foram arranjados em 12 grupos, contendo de um a dez 

gêneros cada e correspondendo a 12 outras famílias. 

O período moderno na taxonomia das Bignoniaceae (após 1900) foi marcado pelo 

acréscimo de novos caracteres úteis para a classificação da família. No entanto, segundo 

Gentry (1980), poucos caracteres foram usados para a segregação dos gêneros, 

acarretando numa fraca delimitação genérica e, consequentemente um problema para a 

taxonomia da família.  

Os mais importantes pesquisadores desse período foram Sandwith e Gentry. Gentry 

em sua obra Flora Neotropica Bignoniaceae I e II considerou oito tribos:  Bignonieae, 

Tecomeae, Crescentieae, Schlegelieae, Tourrettieae, Coleeae, Oroxyleae e 

Eccremocarpeae segregadas com base no hábito das plantas e na morfologia dos frutos. 

 Gentry (1980) considera o Brasil como maior centro de diversidade da família. De 

acordo com Lohmann (2013) há registro de ocorrência de 32 gêneros, sendo dois 

endêmicos, e 391 espécies, sendo 177 endêmicas, em todos os domínios fitogeográficos 

(Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal) com distribuição em 

todas as regiões geográficas. São registrados para a região Norte no domínio 

fitogeográfico Amazônia, 26 gêneros e 190 espécies (Lohmann 2013), quase metade da 

lista das espécies desta família para o Brasil. Apesar de tamanha representatividade, 

estudos relativos à taxonomia e distribuição da família na região são escassos. Dos 

poucos trabalhos na Amazônia Central pode-se citar a Flora da Reserva Ducke com 52 

espécies e 25 gêneros de Bignoniaceae brevemente descritos (Lohmann e Hopkins 

1999), a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Tupé Manaus-Am (RDS Tupé), 

que apenas lista 10 espécies e nove gêneros tanto em áreas inundadas periodicamente 

pelo Rio Negro quanto em áreas de terra - firme (Scudeller e Sousa 2009; Scudeller et 



  

5 
 

al. 2009), Flora preliminar do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais 

(PDBFF) com  listagem de 18 espécies e  10 gêneros para a família (Nee 1995).  

Tendo em vista a escassez de trabalhos taxonômicos de Bignoniaceae para a 

região, foi realizado um levantamento florístico na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé (RDS do Tupé), localida na margem esquerda do rio Negro a oeste 

de Manaus, distante aproximadamente 25 km em linha reta do centro da cidade. Dois 

tipos de vegetação são predominantes: a Florestas Ombrófila Densa (terra-firme) e a 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial (florestas de igapó) que são inundadas pelo rio Negro 

e seus afluentes e em alguns pontos pelo Lago Tupé (Hamaguchi 2009), além de 

manchas de campinarana na comunidade Agrovila.  

Para as coletas do material botânico foram realizadas excursões mensais à RDS 

no período de 2002 – 2004 e quinzenais agosto de 2011 à dezembro de 2012, em todas 

as trilhas das comunidades São João do Tupé e Julião e nos dois tipos de ambientes 

predominantes na RDS (terra-firme e igapó). 

Tratados taxonômicos são fundamentais para qualquer estudo que envolva 

organismos vivos. A taxonomia é a ciência que nomeia, descreve e classifica todos os 

organismos que são os constituintes da diversidade biológica (SCBD 2007). O nome 

científico de um táxon é extremamente importante, pois funciona como um código de 

acesso aos dados obtidos sobre aquele táxon até o momento (Rappini 2008).  Pode-

se dizer que a taxonomia tem uma característica multidisciplinar e se utiliza de vários 

ramos da botânica, onde podemos destacar a morfologia e a anatomia. A morfologia já é 

amplamente utilizada na taxonomia desde os primeiros trabalhos publicados no século 

XVI e forma a base das descrições taxonômicas, geralmente constituindo os dados mais 

importantes na delimitação e circunscrição dos taxa (Simpson 2006). Isto porque são 

facilmente observáveis e de utilização muito prática em chaves e descrições, sendo a 
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morfologia a ferramenta que, ainda, fornece a maior parte dos caracteres usados na 

construção de sistemas taxonômicos (Silva 2000).  

A anatomia tem sido utilizada com finalidade sistemática há pelo menos 150 

anos, sendo muito importante tanto na identificação rotineira quanto na investigação de 

relações filogenéticas (Judd et al. 2009), mas tem sido pouco utilizada para 

Bignoniaceae, levando a um mal aproveitamento de características que poderiam ser 

importantes para o reconhecimento das espécies dos gêneros neotropicais, inclusive de 

espécies estéreis que dificilmente são reconhecidas por parataxônomos mesmo os mais 

experientes e até mesmo por especialistas. 

Sendo assim esta dissertação foi estruturada em dois capítulos, o primeiro 

descreve detalhadamente as 16 espécies de Bignoniaceae ocorrentes na RDS Tupé, a 

partir de caracteres vegetativos e reprodutivos, elaborando chaves de identificação e 

comentários sobre cada uma. No segundo capítulo é feito uma análise da anatomia da 

folha (limbo e pecíolo) de 12 espécies ressaltando os principais caracteres anatômicos 

úteis para a taxonomia da família. Neste capítulo só foram utilizadas as espécies 

representadas por pelo menos três indivíduos e com folhas (referenciando a caducifólia 

dos representantes de Handroanthus no período fértil). Dessa forma este estudo se 

propõe a contribuir para um melhor conhecimento taxonômico das espécies de 

Bignoniaceae. 
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CAPÍTULO I: 

Bignoniaceae Juss. da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé – Baixo 

rio Negro
1 
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RESUMO 

 

Bignoniaceae Juss. inclui ca. de 110 gêneros e 800 espécies distribuídas nas regiões tropicais e 

subtropicais. Frequentemente relatada como uma das famílias mais importantes em termos de 

riqueza de espécies nas regiões neotropicais. No Brasil ocorrem 32 gêneros e 391 espécies e na 

região Norte 26 gêneros e 190 espécies. Considerada com alto potencial econômico, utilizada 

para fins madeireiros e medicinais, porém poucos trabalhos relativos à taxonomia e distribuição 

de Bignoniaceae foram realizados, principalmente na Amazônia brasileira. Dessa forma, 

realizou-se o levantamento florístico da família na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 

Tupé – Manaus/ Am, com o objetivo de identificar e descrever detalhadamente suas espécies, 

além de apresentar uma chave analítica para identificação das mesmas, pranchas pictóricas e 

comentários sobre caracteres diagnósticos, fenologia da floração e frutificação e distribuição.  

Para tanto foi coletado material botânico em quatro trilhas da reserva em dois tipos de 

ambientes, terra-firme e igapó, a partir de excursões mensais no período de 2002 a 2004 e 

quinzenais de agosto de 2011 a dezembro de 2012. O material foi identificado com auxílio de 

literatura específica após análise detalhada dos caracteres vegetativos e reprodutivos. As 

descrições e chaves analíticas foram obtidas com o auxílio do programa DELTA (Description 

Language for Taxonomy) a partir de uma lista de 191 caracteres que foram detalhadamente 

observados nos exemplares coletados. Foram registrados para RDS 16 espécies pertencentes a 

11 gêneros, sendo Anemopaegma, Arrabidaea, Callichlamys, Manaosella, Periarrabidaea, 

Pyrostegia, Stizophyllum, representados por 1 espécie cada e Memora (2 spp.), Pleonotoma (2 

spp.), Mansoa (2spp.), inseridos em Bignonieae; Handroanthus (3 spp.) é o único gênero 

representante de Tecomeae. Dessas, sete são novos registros para a reserva e uma (Handroantus 

riodocensis) é registro novo para o estado de Amazonas e região Norte. Apenas Arrabidaea 

nigrescens ocorreu nos dois ambientes, sendo a maioria exclusiva da terra – firme. Os tipos de 

corola CYDISTA e ANEMOPAEGMA foram os mais ocorrentes e a maioria das espécies 

também apresentou longo período de floração (tipos: ESTACIONÁRIO e ESTACIONÁRIO 

MODIFICADO). 

 

Palavras-chave: Levantamento florístico, Amazônia, Taxonomia vegetal. 
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ABSTRACT 

Bignoniaceae Juss. includes some 110 genera and 800 species distributed in tropical and 

subtropical regions. It is frequently reported as one of the most important families in 

terms of species richness in neotropical regions. In Brazil there are 32 genera and 391 

species and in the North 26 genera and 190 species. Considered having high economic 

potential, such as timber usage and  medicinal applications, although only a few studies 

were conducted on the taxonomy and distribution of Bignoniaceae, mainly in the 

Brazilian Amazon. Thus, there was a floristic survey of the family in Sustainable 

Development Reserve Tupé - Manaus / AM, with the objective to identify and describe 

in detail their species, and present an analytical tool to identify them, pictorial diagrams 

and comments on diagnostic characters, flowering and fruiting phenomenon knowledge 

and distribution. For this study botanical material was collected at four tracks in the 

Tupé Reserve, in two types of environments, firm ground and flood forest obtained 

from monthly excursions in the period from 2002 to 2004 and biweekly from August 

2011 to December 2012. The material was identified with the aid of specific literature 

after detailed analysis of vegetative and reproductive traits. The descriptions and 

analytical keys were obtained with the help of the DELTA (Description Language for 

Taxonomy) from a list of 191 characters that were fully observed in specimens 

collected. RDS were recorded for 16 species belonging to 10 genera, 

being Anemopaegma, Arrabidaea, Callichlamys, Manaosella, Periarrabidaea, 

Pyrostegia, Stizophyllum, represented by one species each and Memora (2 

spp.), Pleonotoma (2 spp.), Mansoa (2spp.) inserted into Bignonieae; Handroanthus (3 

spp.) is the only genus representative Tecomeae. Of these, seven are new records for the 

Tupé Reserve and a (Handroantus riodocensis) is new record for the state of Amazonas 

and North. OnlyArrabidaea nigrescens occurred in both environments, being mostly 

exclusive on firm ground. The types of corolla CYDISTA and Anemopaegma were the 

most occurring and most species also showed long flowering period (types: 

STATIONARY and MODIFIED STATIONARY). 

  



  

12 
 

INTRODUÇÃO 

Bignoniaceae Juss. inclui cerca de 110 gêneros e aproximadamente 800 espécies 

distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais, com poucas espécies ocorrendo em 

clima temperado (Fischer et al. 2004; Souza e Lorenzi 2012).  Segundo Gentry (1980), 

o Brasil é o maior centro de diversidade de família, representado por 32 gêneros e 391 

espécies com registro em todos os domínios fitogeográficos e em todas as regiões. 

Mostra-se como uma das famílias mais importantes em termos de riqueza de espécies na 

composição das florestas neotropicais (Gentry 1980). No Norte, domínio fitogeográfico 

Amazônia, ocorre 26 gêneros e 191 espécies (Lohmann 2013), o que representa quase 

50 % das espécies registradas para o Brasil. 

A família é provavelmente monofilética, inserida em Lamiales (Spangler e 

Olmstead 1999; Angiosperm Phylogeny Group 2009). Porém apresenta incertezas na 

segregação das tribos. Estudos filogenéticos recentes apontam que a família está 

subdividida em sete tribos, e não em oito como descrita na revisão realizada para a Flora 

Netrópica (Gentry 1980), elevando Schlegelieae à família e apontam que Tecomeae é 

parafilético (Spangler e Olmstead 1999). Evidências moleculares indicam que  

Bignonieae é um grupo monofilético (Lohmann 2006). Posteriormente, Olmstead et al. 

(2009) propõem um novo reagrupamento das tribos baseado em dados moleculares, 

onde restringe Tecomeae a um grupo de 12 gêneros monofiléticos, reestabelece 

Catalpeae, inclui Eccremocarpeae e Tourrettieae em um grupo chamado Bignoniaceae 

“núcleo”, tendo Jacarandeae como um grupo irmão e fortemente segregado dos demais. 

Tais estudos, portanto, evidenciam a necessidade de mais trabalhos taxonômicos e 

filogenéticos para Bignoniaceae, além da necessidade de criar claramente unidades 

taxonômicas válidas de acordo com o Código Internacional de Nomenclatura Botânica.   
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Adicionado aos poucos estudos taxonômicos na família, existem ainda áreas 

pouco estudadas na região amazônica onde não há inventários botânicos nem tão poucos 

trabalhos de flora, o que consequentemente leva uma lacuna de conhecimento botânico 

para a região. Dos poucos trabalhos realizados na Amazônia Central, pode-se citar a 

Flora da Reserva Ducke Manaus/Am, que apresenta uma breve descrição de 52 espécies 

e 25 gêneros de Bignoniaceae (Lohmann e Hopkins 1999), a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável de Tupé Manaus-Am, que apenas lista 10 espécies e nove 

gêneros tanto em áreas inundadas periodicamente pelo Rio Negro quanto em áreas de 

terra firme (Scudeller e Sousa 2009, Scudeller et al. 2009), Flora preliminar do Projeto 

Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF) com  listagem de 18 espécies e  

10 gêneros para a família (Nee 1995). 

 Sendo assim, diante da importância e riqueza da família para a região e da 

escassez de trabalhos taxonômicos, o presente estudo apresenta uma chave de 

identificação para as espécies de Bignoniaceae encontradas na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Tupé Manaus – Amazonas, seguida de descrições 

morfológicas detalhadas e padronizadas, pranchas pictóricas e comentários acerca da 

fenologia de floração e frutificação, da distribuição e de caracteres diagnósticos para 

cada espécie. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé (RDS) localiza-se na 

margem esquerda do rio Negro, a oeste de Manaus distante aproximadamente 25 km em 

linha reta do centro da cidade, A RDS do Tupé abrange uma área total com 

aproximadamente11,973ha e perímetro de 47,056m. Dois tipos de vegetação são 

predominantes: a Floresta Ombrófila Densa (terra-firme) e a Floresta Ombrófila Densa 
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Aluvial (florestas de igapó) que são periodicamente inundadas pelo rio Negro e seus 

afluentes e em alguns pontos pelo Lago Tupé (Hamaguchi 2009), além de manchas de 

campinarana na comunidade Agrovila (Figura 1).  

 

Figura 1. Imagem de satélite da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé com         

a demarcação (em vermelho) de sua área (Fonte: INPA/ Siglab) 

 

           Para as coletas do material botânico foram realizadas excursões mensais à RDS 

no período de 2002 – 2004 e quinzenais agosto de 2011 à dezembro de 2012, em todas 

as trilhas das comunidades São João do Tupé e Julião e nos dois tipos de ambientes 

encontrados na RDS (terra-firme e igapó). Todo material fértil encontrado foi coletado e 

prensado e desidratado em estufa a 60 ◦C por cerca de 48 horas ou até estarem 

devidamente desidratadas. Algumas flores foram conservadas em álcool 70% para 

análise em laboratório. Os espécimes usados na construção da chave de identificação e 

descrições padronizadas foram devidamente registrados fotograficamente (câmera 

digital Nikon Coolpix L20) e tiveram algumas observações sobre habitat, distribuição 

vertical na mata, associação com animais, cores e odores, anotadas em campo. 
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As amostras foram identificadas mediante literatura específica, chaves de 

identificação tais como Prodromus (De Candolle 1845); Pflanzen Familien (Engler e 

Pratl 1891); Flora Brasiliensis (Bureau e Schumann 1896-7); Bignoniaceae Paulistanas 

(Mello 1952); Flora da Argentina (Fabris 1965); Flora do Panamá (Woodson e Schery 

1973); Flora Neotropica I e II (Gentry 1980 e 1992); Flora da Reserva Ducke (Hopkins 

e Lohmann 1999), além de diversos artigos descrevendo espécies novas para a região e 

visitas ao Herbário do Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia – INPA - 

Manaus/AM e consultas a especialistas. A classificação das espécies foi de acordo com 

Gentry (1980 e 1992). Os nomes científicos foram confirmados na página eletrônica do 

Tropicos (mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html).  

Os espécimes coletados foram analisados detalhadamente em relação aos 

caracteres vegetativos e reprodutivos sob estereomicroscópio LEICA EZ4D acoplado a 

câmera digital. Na ausência de flores ou frutos maduro no material coletado as 

informações foram complementadas com exemplares do INPA.  

Foi elaborada uma lista com 191 caracteres, sendo um relacionado ao hábitat, 93 

caracteres vegetativos e 97 reprodutivos para compor a base de dados para as descrições 

padronizadas e a construção da chave de identificação das espécies no programa 

DELTA (Description Language for Taxonomy).  Para a confecção da chave, 12 

caracteres considerados mais informativos para a identificação das espécies tiveram seu 

peso aumentado, hábito recebeu o peso 10, uma vez que segrega as Tribos (Tecomeae e 

Bignonieae), o tipo de ramificação das gavinhas (peso 9), forma das pseudoestípulas 

(peso 8) e principalmente preenchimento do ramo (peso 8) mostraram-se bons 

caracteres para a separação dos gêneros, superfície e pilosidade dos ramos (peso 6)  

foram úteis para a separação das espécies. Os demais caracteres receberam peso cinco. 
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As brácteas e forma do estigma também foram considerados para avaliar a segregação 

de algumas espécies. Os gêneros e espécies são apresentados em ordem alfabética. 

Foi usado o folíolo terminal para as mensurações e análises. Na ausência deste, 

analisou-se o par imediatamente abaixo. Foram utilizadas pelo menos três exsicatas de 

cada espécie e mensurado pelo menos quatro folhas e flores de cada. 

A nomenclatura adotada para indicar as formas e os tipos de estruturas vegetais 

analisados seguiram o proposto por Radford et al. (1974) e Harris e Harris (1999). A 

terminologia para descrever a arquitetura foliar como tamanho e forma da folha, forma 

do ápice, base e tipo de margem seguiram o proposto no Manual Leaf Architecture 

(Ellis et al. 2009). Para os tipos de inflorescências seguiu-se de acordo com Weberling 

(1989). Os tipos morfológicos de corola foram definidos conforme Gentry (1974a; 

1980). 

A partir do material examinado e do complementar foram realizadas inferências 

sobre período reprodutivo, padrão fenológico e síndrome floral, conforme proposto por 

Gentry (1974a e b, 1980). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram reconhecidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do 

Tupé 16 espécies pertencentes a 11 gêneros e representantes de duas tribos de 

Bignoniaceae. Bignonieae apresentou maior riqueza na reserva com 10 gêneros e 13 

espécies e Tecomaeae representado apenas por Handroanthus e três espécies (Tabela 1). 

Os gêneros mais representativos foram Handroanthus com três e Mansoa, 

seguido de Mansoa, Memora e Pleonotoma com 2 espécies cada. Anemopaegma, 

Arrabidaea, Calliclamys, Peri 
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arrabidaea, Pyrostegia, Manaosella, Stizophyllum foram registrados com uma 

espécie cada. Na lista de espécies da RDS do Tupé (Scudeller e Sousa 2009; Scudeller 

et al. 2009) haviam registrado apenas dez espécies para a família. Dessas, seis foram 

recoletadas, quatro dos registros anteriores receberam atualização no tratamento 

taxonômico, reduzindo a três espécies e sete novas ocorrências foram registradas para 

reserva. Dessas uma (Handroanthus riodocensis) é registro novo para o estado do 

Amazonas.  

A maioria das espécies ocorreu em ambiente de terra firme (12 espécies), três 

espécies (Handroanthus barbatus, M. schomburgkii, M. kerere) foram registradas 

exclusivamente em ambiente periodicamente alagado (igapó) e apenas A. nigrescens foi 

coletada nos dois ambientes. 

Das 16 espécies ocorrentes na RDS do Tupé cinco não são registradas para a 

Reserva Ducke Manaus/AM (Lohmann e Hopkins 1999) e 14 não são registrada para a 

flora preliminar do PDBFF (Nee 1995). Essa baixa similaridade e expressivo número de 

espécies com ocorrência restrita, evidencia ainda mais a necessidade de estudos 

similares em outras regiões da Amazônia Central, região esta considerada bem 

registrada floristicamente.  

Os tipos morfológicos da corola mais comum entre as espécies da RDS do Tupé 

foram os tipos CYDISTA com oito espécies, esse grupo é caracterizado por espécies 

que possuem uma corola com tubo dorso ventralmente comprimido e fauce estreita; 

ANEMOPAEGMA com sete espécies cada, caracterizadas por espécies que apresentam 

corolas com fauce alargada e apenas uma (Pyrostegia cinerea) apresentou o tipo 

MARTINELLA, corolas desse tipo possuem um tubo estreito e fauce aberta com 

estames exertos, a mesma foi a única observada com sídrome floral ornitofilia. Gentry 

(1974a) descreve tipo ANEMOPAEGMA como mais comum entre as Bignoniaceae, e 
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relata que a maioria dos tipos morfológicos de corola estão associados à polinização por 

abelhas, o mesmo foi observado por Scudeller et al. (2008) com o mesmo tipo, mais 

representativo entre as espécies do Parque Estadual de Rio Doce (PERD-MG). Quanto à 

distribuição vertical, o tipo ENTRECOPAS foi o mais representativo com 13 espécies 

(todas lianascentes), para espécies que, embora apresentem gavinhas, tem seus ramos 

pendentes, sendo encontradas por entre copas das árvores suportes; seguido do tipo 

DOSSEL para espécies que compõem o dossel superior da mata, típico de espécies 

arbóreas (Tabela 1).  

Scudeller et al. (2008) encontraram o padrão DOSSEL mais comum para as 

Bignonieae do (PERD-MG), além dos tipos ENTRECOPAS e SUBOSQUE 

representado por um número menor de espécies. 

 

Tabela 1. Padrão morfológico da corola (de acordo com Gentry1974a), síndrome floral (Gentry 1974b) e 

distribuição vertical (Scudeller et al. 2008) das Bignoniaceae registradas para a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Tupé – Manaus –AM. 

Espécies 

 

Tipo morfológico da corola Síndrome floral Distribuição vertical 

Anemopaegma floridum ANEMOPAEGMA melitofilia Entrecopas 

Arrabidaea nigrescens  CYDISTA melitofilia Dossel 

Calliclamys latifólia ANEMOPAEGAM melitofilia Entrecopas 

Handroanthus barbatus CYDISTA melitofilia Dossel 

H. riodocensis CYDISTA melitofilia Dossel 

H. serratifolius CYDISTA melitofilia Dossel 

Manaosella cordifolia CYDISTA melitofilia Entrecopas 

Mansoa alliacea CYDISTA melitofilia Entrecopas 

Mansoa kerere 

Mansoa sp. nov. ined. 

CYDISTA 

CYDISTA 

melitofilia 

melitofilia 

Entrecopas 

Entrecopas 

Memora flavida ANEMOPAEGMA melitofilia Entrecopas 

M. schomburgkii ANEMOPAEGMA melitofilia Entrecopas 

Pleonotoma jasminifolia ANEMOPAEGMA melitofilia Entrecopas 

P. variabilis ANEMOPAEGMA melitofilia Entrecopas 

Pirostegia cinérea MARTINELLA ornitofilia Entrecopas 

Stizophyllum riparium ANEMOPAEGMA melitofilia Entrecopas 
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De uma forma geral as Bignoniaceae floresceram o ano todo, com alternância de 

espécies. Porém é possível observar um aumento significativo de espécies em floração 

nos meses de julho e agosto, no final do período chuvoso e início do período seco. Já a 

frutificação foi concentrada de março à maio, porém nem todas as espécies foram 

coletadas com fruto.  

Os padrões fenológicos mais observados entre as espécies estudadas foram 

ESTACIONÁRIO com cinco espécies, CORNUCÓPIA e ESTACIONÁRIO 

MODIFICADO com quatro espécies cada, seguido de FLORAÇÃO MACIÇA com três 

(Tabela 2).  Para Scudeller et al. (2008) o padrão fenológico mais comum observado nas 

espécies de Bignonieae ocorrentes no PERD foi o de floração MACIÇA. De acordo 

com Gentry (1974b), o padrão mais comum para Bignoniaceae é o CORNUCÓPIA. 

Segundo o autor espécies que apresentam o tipo VÁRIAS FLORAÇÕES MACIÇAS 

não possuem disco nectaríferos, florescendo concomitantemente com outras espécies 

nectaríferas sendo polinizadas por engano. Entretanto, tal relação direta estabelecida 

pelo autor não pôde ser confirmada neste estudo, pois nenhuma espécie foi observada 

com este padrão. 
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Tabela 2. Período de floração e padrão fenológico de acordo com Gentry (1974b) das espécies de 

Bignoniaceae ocorrentes na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé – Manaus - AM. 

Espécies jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Padrão fenológico 

(Gentry 1974) 

 

 

Anemopaegma floridum 

 

x 

  

* 

  

x 

  

x 

 

x 

   

x * 

  

Estacionário modificado 

Arrabidaea nigrescens x  x * x x * x * x *  x x * x Cornucópia 

Calliclamys latifolia  x x * x  x * *  x x  Estacionário modificado 

Handroanthus barbatus  x x * x *  x *    x x  Cornucópia 

H. riodocensis        x     Floração maciça 

H. serratifolius      x x x x x   Cornucópia 

Manaosella cordifolia      x   x    Estacionário 

Mansoa alliacea x           x Estacionário 

M. kerere 

Periarrabidaea truncata  

     

x 

  

x 

x 

 

 

x 

   Floração maciça 

Estacionário 

Memora flavida      *  x     Floração maciça 

M. schomburgkii * x x x * * x * x * x     Estacionário 

Pleonotoma jasminifolia   x x x * x x x x x * x *  Estacionário 

P. variabilis   *    x   x * x x Cornucópia 

Pirostegia cinerea     x * x x x x    Estacionário modificado 

Stizophyllum riparium    x *       x  Estacionário modificado 

              

x floração, * frutificação. N=161 

 

Chave de identificação para espécies de Bignoniaceae ocorrentes da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Tupé Manaus – Am. 

1. Hábito arbóreo (Tecomeae) ............................................................................................  2 

 Hábito lianescente (Bignonieae) ....................................................................................  3 

2(1). Ramos densamente lenticelados; limbo com glândulas espalhadas em ambas as 

faces; corola glabra.................................................. Handroanthus riodocensis 

 Ramos esparsamente lenticelados; limbo com glândulaa apenas ao longo da 

nervura primária; corola com tricomaa somente na face externa Handroanthus barbatus 

 Ramoa desprovidoa de lenticelas; limbo desprovido de glândulas; corola com 

tricoma somente na face interna ......................................  Handroanthus serratifolius 

3(1). Gavinha multífida .........................................................................  Manaosella cordifolia 
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 Gavinha trífida longa ...............................................................  Pleonotoma jasminifolia 

 Gavinha trífida curta.......................................................................................................  4 

 Gavinha simples (não ramificada)..................................................................................  7 

4(3). Ramo fendido ...............................................................................  Pleonotoma variabilis 

 Ramo liso................................................................................................  Memora flavida  

 Ramo estriado .................................................................................................................  5 

  

5(4). Pseudoestípula foliácea ............................................................  Anemopaegma floridum 

 Pseudoestípula em 3 séries ......................................................................  Mansoa kerere 

 Pseudoestípula uncinada ................................................................................................  6 

6(5). Ramo glabro; limbo com glândula somente na face adaxial; corola com tricoma 

somente na face externa; ramo cilíndrico em corte transversal.... Mansoa sp. nov. ined.  

 Ramo com tricoma em toda a extensão; limbo com glândula somente na face 

abaxial; corola com tricoma somente nos lobos; ramo quadrangular em corte 

transversal ..........................................................................................  Mansoa alliacea 

7(3). Ramo oco......................................................................................  Stizophylum riparium 

 Ramo maciço ..................................................................................................................  8 

8(7). Estigma de formato laminar; bráctea linear ......................................  Pyrostegia cinerea 

 Estigma de formato orbicular; bráctea triangular .......................  Memora schomburgkii 

 Estigma de formato rômbico; bráctea elíptica.............................  Arrabidaea nigrescens 

 Estigma de formato ovado; bráctea orbicular ...............................  Callichlamys latifolia 

 

 

Anemopaegma Mart.ex Meisn., Plantarum vascularium genera secundum ordines. 1: 

300; 2: 208. 1840. 

Arbusto ou liana. Ramo cilíndrico, glabro à pubescente, com tricomas variados, 

presença ou não de campos de glândulas interpeciolares, pseudoestípulas inconspícuas 

ou foliáceas, folha 2-3 foliolada, gavinha simples ou trífida. Inflorescência axilar ou 

terminal, racemo ou tirso, cálice cupular, frequentemente truncado, glândulas presentes, 

corola branca brilhante à amarela opaca, tubular campanulada, estame incluso, antera 

glabra, disco nectarífero geralmente cupular, ovário ovóide à elipsóide, lepidoto à 

pubescente, 2-6 fileiras de óvulos por lóculo. Fruto cápsula septífraga, elipsóide à 

orbicular, semente delgada, alada, hialina, membranácea.  
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De acordo com Fischer et al. (2004), Anemopaegma possui cerca de 60 espécies 

distribuídas do México ao Brasil e Argentina. No Brasil ocorre em todas as regiões 

(Lohmann 2012). Na RDS Tupé foi registrada uma espécie, A. floridum.  

 

Anemopaegma floridum Mart. ex DC., Prodromus Systematis Naturalis Regni 

Egetabilis 9: 188. 1845. Figura 2. 

Liana. Ramo lenhoso, cilíndrico, desprovido de ala ou projeções laterais, maciço, 

ritidoma verde amarronzado, estriado, sem dilatações nos nós, campo de glândulas 

interpeciolares e entre peciólulos ausente, glabro, marrom, esparsamente lenticelado, 

lenticela elíptica, agrupada em linha horizontal, amarelada; pseudoestípula persistente, 

foliácea, elíptica, 3,91 – 4,51 x 1,93 – 2,13 mm, glabra, com glândula. Folha oposta, 2 – 

3 foliolada; pecíolo cilíndrico, 2,46 – 6,86 x 0,10 – 0,18 cm, sem dilatação, com tricoma 

esparso, tector estrigoso, glândula ausente; peciólulo 1,10 – 1,25 x 0,10 – 0,12 cm, sem 

dilatação, com tricoma esparso, tector estrigoso, glândula ausente; gavinha trífida curta, 

herbácea, lisa, ápice uncinado, 0,86 mm de diâmentro, verde amarelado; limbo oblongo 

à ovado, discolor, na face adaxial verde escuro, na face abaxial verde claro, assimétrico, 

8,92 – 13,0 x 3,21 – 5,41 cm, base arredondada à oblíqua, margem inteira, revoluta, 

ápice caudado, coriáceo, glabro em ambas as faces, domáceas ausentes, com campo de 

glândulas na base do foliólulo e glândulas espalhadas em ambas às faces da lâmina; 

venação primária proeminente ou saliente em ambas as faces, pinada, verde claro, 

glabra, venação secundária broquidódroma, arqueada, submarginal, bulada, verde claro, 

venação terciária reticulada, desprovida de glândula. Inflorescência axial, cacho ou 

racemo, 1,43 – 1,99 cm de comprimento, piloso, glândula ausente, bráctea elíptica, 1,01 

– 1,86 mm de comprimento, pilosa, desprovida de glândula, bractéola ausente ou 

caduca, pedicelo 0,56 – 0,58 cm; cálice verde amarelado, cupular, 0,81 – 1,31 x 0,62 – 
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0,74 cm, truncado à mucronado, com tricoma, tector estrigoso, com glândula 

pateliforme agrupada na região apical; corola zigomorfa, odor ausente, tubular à 

infundibuliforme, cilíndrico, lobos amarelo creme, 0,87 – 0,97 x 0,67 – 0,96 cm, glabro, 

tubo 3,67– 4,39 x 0,84 – 1,27 cm, creme, com tricoma em toda a corola, glandular, 

séssil, fauce creme, guia de néctar indiferenciado, glândula pateliforme, na parte externa 

do tubo; estames inclusos, didínamos, epipétalos, inseridos no mesmo nível, maiores 

2,11 cm de comprimento, menores 1,45 cm de comprimento, amarelo, inserção com 

tricoma glandular, pedicelado, filete piloso no ápice, antera divergente, glabra, 

conectivo inconspícuo, glabro, estaminódio glabro 0,47 cm de comprimento; disco 

nectarífero cupular, 1,13 x 0,79 mm, ovário súpero, ovóide, 3,02 x 2,22 mm, bilocular, 

6 fileiras de óvulos por lóculo, glabro, glândula presente, estilete 3,35 cm de 

comprimento, estigma bífido, ovado. Fruto elíptico, achatado dorsiventralmente em 

corte transversal, cápsula septífraga, 11,2 – 14,0 x 5,35 – 7,51 cm, base atenuada, ápice 

agudo, verde, liso, glabro, glândulas ausentes; semente alada cilíndrica circundando o 

embrião, hialina, margem recortada, membranácea, endocarpo reduzido, embrião linear, 

8,67 mm de comprimento, síndrome anemocórica. 

De acordo com Bureua e Schumann (1896-7) Anemoapaegma floridum é 

caracterizada por apresentar pseudoestípulas pequenas ou inconspícuas, lâmina foliolar 

coriácea e subcoriácea oblonga. Na RDS Tupé a espécie apresentou pseudoestípulas 

foliáceas elípticas, porém, menor que 0,5 cm, folíolo oblongo à ovado. Quando fértil, é 

facilmente reconhecida por apresentar inflorescência axilar com muitas flores em 

antese, cálice cupular truncado por vezes mucronado, coriáceo, amarelo esverdeado, 

corola de textura semelhante ao cálice, amarelo creme, tubular. Além disso, aspectos do 

fruto também auxiliam na identificação da espécie, apresentando um formato elipsóide 

comprimido dorsiventralmente com cálice persistente. 
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Anemopaegma floridum é nativa do Brasil, ocorre em alguns estados das regiões 

Norte, Nordeste, Sudeste (Lohmann 2013). Na RDS foi coletada em ambiente de terra 

firme a pleno sol. Espécie considerada rara nas trilhas percorridas. 

Material exanimado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, comunidade Julião, trilha Julião - São João, 28-IV-2012 (fl.) G. L. Oliveira  

et al. 53 (INPA/ HUAM). 

Material complementar: AMAZONAS, Manaus, estrada do Aleixo, 26-III-1958, 

Pessoal do C.P.F. s.n. (INPA); RONDÔNIA, Porto Velho, sub-base do Projeto 

RADAM, Aeroporto local, 3-IX-1978 (fr.), C.D. Mota & L. Coêlho 09 (INPA).  
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Figura 2. Anemopaegma floridum. A) inflorescência axilar, B) Botões florais, C) cálice cupular 

com campos de glândulas, D) campo de glândula interpeciolar ausente, E) limbo glabro, F) 

campo de glândulas na base do folíolo, G) Folha bifoliolada com gavinha herbácea, H) ápice da 

gavinha trífida evidenciando a cicatriz da terceira ponta.   
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Arrabidaea DC., Bibliotheque Universelle de Geneve ser. 2. 17:126. 1838. 

Lianas, raramente arbusto. Ramo cilíndrico, glabro à pubescente, geralmente com 

glândula interpeciolar, pseudoestípula pequena ou foliácea, folha 2 – 3 foliolada, 

gavinha simples à multífida às vezes, com disco adesivo. Inflorescência geralmente 

axilar, cima, cálice geralmente tubuloso, espesso, com glândulas, corola 

infundibuliforme, lilás a vinho, antera glabra, estame normalmente incluso, inserção dos 

mesmos pilosa, ovário linear, bilocular, geralmente com 2 fileira de óvulo por lóculo, 

disco nectarífero geralmente cupular. Fruto cápsula septífraga, linear, usualmente com 

a nervura dorsal proeminente, semente delgada, bialada, embrião normalmente 

cordiforme, margem hialina.   

Arrabidaea é considerado o maior gênero de Bignoniaceae com ca. 100 

espécies, distribuídas na América tropical desde o México até a Argentina e oeste da 

Índia (Fischer et al. 2004). No Brasil ocorre em todas as fitofisionomias e regiões 

(Lohmann 2013). Na RDS Tupé foi registrada uma espécie apenas, A. nigrescens. 

 

Arrabidaea nigrescens Sandwith, Lloydia 2: 209. 1939. Figura 3. 

 

 Liana. Ramo lenhoso, cilíndrico, desprovido de ala ou projeções laterais, maciço, 

ritidoma marrom acinzentado, fendido, sem dilatações nos nós, campo de glândulas 

interpeciolares e entre peciólulos ausente, glabro, densamente lenticelado, lenticelas 

circulares, dispersa, parda, pseudoestípula caduca. Folha oposta, 2 – 3 foliolada, pecíolo 

cilíndrico, 5,6 – 8,2 x 0,10 – 0,14 cm, sem dilatação, com tricoma esparso, tector setoso 

à dendrítico, glândula ausente; peciólulo 1,6 – 2,8 x 0,06 – 0,09 cm, sem dilatação, com 

tricoma esparso, tector setoso à dendrítico, glândula ausente; gavinha simples não 

ramificada, lenhosa, estriada, ápice uncinado, 2,37 mm de diâmetro, parda; limbo 

oblongo à obovado, discolor, na face adaxial verde escuro brilhante, na face abaxial 
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verde claro opaco, simétrico à assimétrico, 9,1 – 12,2 x 4,8 – 7,4 cm, base arredondada 

à oblíqua, margem inteira, plana, ápice acuminado, cartáceo, glabro à piloso em ambas 

as faces, tricoma, tector dendrítico, domácea ausente, com glândula espalhada em 

ambas as faces da lâmina; venação primária abaxial proeminente, adaxial plana, pinada, 

verde amarelado, com tricoma em ambas as faces, venação secundária broquidódroma, 

arqueada, submarginal, bulada, verde amarelado, venação terciária percurrente ou 

escalariforme, oblíqua, desprovida de glândula. Inflorescência axial, cima bípara ou 

dicásio, 13,7 – 16,5 cm de comprimento, piloso, com campo de glândula pateliforme, 

bráctea elíptica, 6,7 mm de comprimento, pilosa, com glândula, bractéola 1,8 mm de 

comprimento, pedicelo 1,3 – 3,0 cm de comprimento; cálice lilás esverdeado, tubular, 

0,48 – 0,55 x 0,25 – 0,21 cm, 5 – denticulado, com tricoma tector estrelado, com 

glândula pateliforme dispersa; corola zigomorfa, odor ausente, infundibuliforme e 

bilabiada, achatado dorsiventralmente, lobo rosa, 1,2 x 1,1 cm, com tricoma em ambas 

as faces, tubo 2,0 x 0,9 cm, rosa, tricoma somente na parte exterior, tector estrelado, 

fauce branca, com guia de néctar proeminente, glândula ausente; estames inclusos, 

didínamos, epipétalos, inseridos no mesmo nível, maiores 10,7 mm de comprimento, 

menores 9,5 mm de comprimento, rosa, inserção com tricoma tector urento, filete piloso 

na base, antera transversa, glabra, conectivo aplanado, glabro, estaminódio presente, 

com tricoma em toda a extensão, 3,7 mm de comprimento; disco nectarífero cupular, 

1,3 x 0,76 mm; ovário súpero, linear, 2,6 x 0,9 mm, bilocular, 2 fileiras de óvulos por 

lóculo, glabro, glândula presente, estilete 1,1 cm de comprimento, estigma bífido, 

rômbico. Fruto linear, achatado dorsiventralmente, cápsula septífraga, 22,0 – 32,7 x 2,7 

– 3,0 cm, base atenuada, ápice atenuado, verde, liso, glabro; semente não observada. 
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Arrabidaea nigrescens apresenta floração intensa e vistosa, com flores de corola 

rosa e cálice lilás a esverdeado, podendo ser observada na copa das árvores. 

Vegetativamente apresenta folhas 2 – 3 folioladas, com folíolos laterais assimétricos, 

oblongo a ovado e folíolo terminal (quando presente) simétrico obovado e com pecíolo 

longo (ca. 6 cm) e peciólulo curto (ca. 2 cm), com presença de tricomas em todas as 

estruturas. Semelhante à A. dispar Bureau ex K. Schum., sendo facilmente confundidas 

em campo, porém diferem-se pelo tipo de inflorescência, A. dispar possui suas flores 

distribuídas em uma panícula enquanto que A. nigrescens apresenta uma cima bípara ou 

dicásio. Foi a única espécie coletada na reserva em hábitats diferentes, indivíduos de 

igapó apresentaram uma pilosidade nos folíolos mais intensa que indivíduos de terra-

firme.    

É nativa do Brasil e ocorre na região Norte, exceto no estado de Roraima, e 

Nordeste somente no estado do Maranhão (= Fridericia nigrescens – nome inválido, 

Lohmann 2013). Na Reserva é frequente nas trilhas da comunidade Julião.   

 Material examinado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé, comunidade Julião, trilha Julião - São João, 29-IX- 2012 (fl.), G. 

L. de Oliveira et al. 77 (INPA); Id. Comunidade São João do Tupé, Lago do Tupé, 16-

V-2004 (fl.), Scudeller, V.V. et al. 1076 (acervo BioTupé).   

Material complementar: PARÁ, Porto Trombetas, 3-IV-1987, O. H. Knocoles s.n. 

(INPA); AMAZONAS, Manaus, Floresta da Reserva Ducke, 26 km, 23-XI-1974, 

Gentry, 12809 (INPA/HUAM). 
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Figura 3. Arrabidaea nigrescens. A) Inflorescencia axilar, cima bípara, B) cálice piloso com 

glândulas, C) corola em vista frontal, D) folha trifoliolada com pecíolo longo, E) glândulas 

espalhadas na lâmina foliar, F) campo de glândula interpeciolares ausente, G) gavinha 

lenhosa, ápice simples. 
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Calliclamys Miq., Linnaea 18: 254. 1844 - 5.  

Liana, arbusto escandente quando jovem. Ramo cilíndrico, glabro, com campo de 

glândulas interpeciolares, pseudoestípula pouco desenvolvida. Folha 2 – 3 foliolada, 

glabra à pubescente com tricoma dendróide, gavinha simples. Inflorescência axilar, 

racemo, cálice inflado cupular, corola tubular campanulado, estame incluso, antera 

glabra, ovário ovado, 4 fileiras de óvulos por lóculo, disco nectarífero pateliforme. 

Fruto cápsula septífraga, oblongo, achatado dorsiventralmente; semente delgada, 

bialada, hialina, membranácea. 

 Gênero monoespecífico, C. latifolia ocorre do México ao Brasil (Fischer et al. 

2004). No Brasil ocorre nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (Lohmann 

2013).    

 

Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum., Die Natürlichen Pflanzenfamilien 4(3b): 223. 

1894. Figura 4. 

Liana. Ramo lenhoso, cilíndrico, desprovido de ala ou projeções laterais, maciço, 

ritidoma marrom, estriado, sem dilatação nos nós, campo de glândulas interpeciolares e 

entre peciólulos ausente, glabro, esparsamente lenticelado, lenticelas circulares à 

elípticas, dispersa, marrom; pseudoestípula caduca. Folha oposta, 3 – foliolada, 

biternada; pecíolo quadrado, 5,41 – 5,62 x 0,13 – 0,14 cm, sem dilatação, com tricoma 

esparso, tector setoso, com glândula espalhada em toda a extensão; peciólulo 2,32 – 

2,89 x 0,09 – 0,11 cm, sem dilatação, com tricoma esparso, tector setoso, disperso em 

toda a extensão; gavinha simples, lenhosa, estriada, ápice uncinado, 3,29 mm de 

diâmetro, marrom; limbo oblongo à ovado, discolor, na face adaxial verde escuro, na 

face abaxial verde claro, simétrico, 9,08 – 11,2 x 4,67 – 5,56 cm, base arredondada, 

margem inteira, plana, ápice caudado e mucronado, coriáceo, glabro em ambas as faces, 
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domácea ausente, com glândulas espalhada em ambas as faces da lâmina e com campos 

de glândulas na base de folíolo na face adaxial; venação primária abaxial proeminente, 

pinada, marrom, glabra, venação secundária broquidódroma, arqueada, submarginal, 

bulada, marrom, venação terciária percurrente ou escalariforme, oblíqua, desprovida de 

glândula. Inflorescência axial, racemo, 2,52 – 3,45 cm de comprimento, piloso, 

glândula ausente, bráctea orbicular, 2,92 mm de comprimento, glabra, glândula ausente, 

bractéola 1,6 mm de comprimento, pedicelo 1,04 – 2,20 cm de comprimento; cálice 

amarelo, inflado, 3,46 – 5,41 x 1,22 – 2,68 cm, 5-denticulado, com tricoma, tector 

tomentoso, com glândula pateliforme agrupada na região apical; corola zigomorfa, odor 

fétido, tubular, cilíndrico, lobos amarelos, 1,17 x 1,44 cm, glabro, tubo 3,99 x 1,27 cm, 

amarelo, tricoma somente na face externa, tector setoso à dendrítico, amarelo, glândula 

ausente; estames inclusos, didínamos, epipétalos, inseridos no mesmo nível, maiores 

1,94 cm de comprimento, menores 1,42 cm de comprimento, marrom, inserção com 

tricoma glandular, pedicelado, filete glabro, antera divergente, glabra, conectivo 

arredondado, glabro, estaminódio glabro, 0,68 cm de comprimento; disco nectarífero 

pateliforme, 2,41 x 1,66 cm; ovário súpero, ovóide, 3,19 x 2,68 cm, bilocular, 4 fileiras 

de óvulos por lóculo, com tricomas, glândula ausente, estilete 2,27 cm de comprimento, 

estigma bífido, ovado. Fruto não observado. 

 

Callichlamys latifolia caracteriza-se por apresentar pecíolo frequentemente 

longo (ca. 5 cm) assim como a lâmina foliar (ca. 10 cm), flores vistosas com cálice 

inflado e corola alongada amarela pálida. Segundo Gentry (1973) a referida espécie 

apresenta folíolos largos frequentemente com tricomas dendróides, o autor ainda se 

refere a uma segunda espécie, C. garnieri, que originalmente foi descrita para a 

Nicarágua e tratada, por ele, apenas como uma variante pubescente de C. latifolia. Na 
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RDS Tupé, esta espécie coletada apresentou folíolos glabros. Em análise de material 

complementar nota-se uma variação grande no tamanho do folíolo, podendo chegar até 

30,0 x 17,3 cm.  

Callichlamys latifolia é nativa do Brasil, ocorre em alguns estados das regiões 

Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Na RDS foi coletada em ambiente de terra 

firme, em área sombreada. Espécie pouco frequente e observada apenas nas trilhas das 

comunidades São João do Tupé.  

 Material examinado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé, trilha Tupé-Central, 19-II-2002, V.V. Scudeller (st.), 1033 (acervo 

Bio tupé). 

Material complementar: AMAZONAS, Manaus, Reserva Florestal Adolfo Ducke, 

estrada Manaus-Itacoatiara, km 26, 10-IV-95; Costa, M. A. S., s. n., Ribeiro, J. E. L. S. 

(fl.) (INPA); AMAZONAS, Manaus, Reserva Florestal Adolfo Ducke, estrada Manaus-

Itacoatiara, km 26, trilha L-05, 10-IV-95; Nogueira, A., 22, et al.  (INPA/HUAM). 
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Figura 4. Callichlamys latifólia. A) Inflorescencia axilar, racemo, B) folíolulo glabro, C) 

Glândulas espalhadas na lâmina foliar, D)campo de glândulas na base do folíolo, E) campo de 

glândulas interpeciolar ausente, F) gavinha lenhosa ápice simples. 
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Handroanthus Mattos, Loefgrenia, 50: 1. 1970. 

Árvore, raramente arbusto; madeira com alta densidade, lapachol presente em grande 

quantidade. Folha (3) 5 – 9 foliolada, folíolo elíptico à amplamente ovado, com 

tricomas simples, bifurcado, estrelado à dendrítico; Inflorescência ramificada 

dicotomicamente, sem uma raque central bem desenvolvida, pubescente; cálice 

campanulado 5 – denteado, coriáceo, com tricomas, corola amarela ou magenta com 

fauce amarela, tubular infundibuliforme à tubular campanulado; ovário cônico a linear-

oblongo, óvulos 2 – 10 séries por lóculo. Fruto cápsula linear à cilíndrica, glabra ou 

esparsamente pubescente à vilosa, semente bialada, hialina, membranácea. 

O gênero possui 30 espécies distribuídas por toda América Central e América do 

Sul com uma espécie (H. billbergii (Bureau & Schum.) S.O. Grose) nas Antilhas (Grose 

e Olmstead 2007). No Brasil ocorre em todas as regiões geográficas (Lohmann 2013) e 

na RDS Tupé está representado por três espécies. 

 

Handroantus barbatus (E.Mey.) Mattos, Loefgrenia 50: 4. 1970. Figura 5. 

 Árvore com 30m de altura aproximadamente. Ramo lenhoso, cilíndrico, desprovido de 

ala ou projeções laterais, maciço, ritidoma marrom escuro, fendido, sem dilatações nos 

nós, campo de glândula interpeciolar e entre peciólulo ausente, com tricoma na inserção 

do pecíolo, tector incano pardo, esparsamente lenticelado, lenticela elíptica, dispersa, 

parda, pseudoestípula ausente ou caduca. Folha oposta, 5 – palmada; pecíolo achatado 

dorsiventralmente à canaliculado, 10,8 – 19,0 x 0,1 – 0,3 cm, sem dilatação, com 

tricoma, esparso, tector incano, glândula ausente, peciólulo 2,63 – 5,3 x 0,07 – 0,10 cm, 

sem dilatação, com tricoma, esparso, tector, incano, glândula ausente; limbo elíptico à 

ovado, discolor, na face adaxial verde escuro, na face abaxial verde claro, simétrico, 

(8,8) 16,9 – 19,2 x (3,7) 6,3 – 9,0 cm, base arredondada, margem inteira, plana, ápice 

javascript:makeRequest('index','mode=dv&tid=114074','detalhe');
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acuminado, coriáceo, glabro em ambas as faces, domácea pilosa presente na axila da 

nervura secundária, com glândulas ao longo da nervura primária; venação primária 

abaxial proeminente, adaxial sulcada, pinada, marrom, com tricoma em ambas as faces, 

venação secundária broquidódroma, arqueada, submarginal, bulada, parda, venação 

terciária percurrente ou escalariforme, oblíqua, com glândulas na axila das nervuras 

secundárias. Inflorescência terminal, cima bípara ou dicásio, 0,3 – 0,9 cm de 

comprimento, pilosa, glândula ausente, bráctea ausente ou caduca, bractéola 2,3 – 4,1 

mm de comprimento, pedicelo 8,6 – 10,3 mm de comprimento; cálice rosa escuro, 

campanulado, 1,0 – 1,60 x 0,69 cm, 5 – denticulado, com tricoma, tector dendrítico, 

com glândula pateliforme dispersa, corola zigomorfa, odor ausente, infundibuliforme, 

achatado dorsiventralmente, lobo rosa, 2,5 x 2,0 cm, com tricoma em ambas as faces, 

tubo 4,6 x 2,1 cm, rosa, tricoma somente na face externa, tector, estrelado, fauce 

amarela, guia de néctar piloso, glândula pateliforme presente na parte externa do tubo; 

estame incluso, didínamo, epipétalo, inserido no mesmo nível, maiores 1,6 cm de 

comprimento, menores 1,0 cm de comprimento, roxo, inserção com tricoma tector 

tomentoso, filete piloso na base, antera divergente, glabra, conectivo aplanado, glabro, 

estaminódio com tricoma na base, 0,7 cm de comprimento, disco nectarífero 

pateliforme, 1,0 x 1,1 mm, ovário súpero, oblongo, 2,0 x 1,2 mm, bilocular, 4 fileiras de 

óvulos por lóculo, glabro, glândula presente, estilete 2,2 cm de comprimento, estigma 

bífido, obovado. Fruto linear, cilíndrico em corte transversal, cápsula, loculicida, 27,5 x 

2,1 cm, cilíndrico, base atenuada, ápice acuminado, acinzentado, rugoso, com tricomas 

densos, pardos, glândulas presentes, espalhadas em toda a extensão; semente alada 

retangular, parda, margem inteira, coriácea, endocarpo reduzido, embrião indistinguível; 

síndrome hidrocórica.  
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Árvore frondosa conhecida na região como capitari é de fácil reconhecimento 

em campo por sua corola vistosa rosa, fauce amarelo e guia de néctar piloso. Similar a 

H. impetiginosus por este também apresentar corola rosa, pubescente, mas difere-se pelo 

cálice com conspícuas glândulas pateliformes, corola com glândulas enegrecidas, 

quando secas, na parte exterior do tubo e frutos densamente pubescente com tricomas 

estrelados (Gentry 1992). Embora o autor descreva a espécie de fauce amarela, em 

observações de campo pode-se notar que somente a plataforma de pouso do polinizador 

possui tal coloração e que possivelmente após a polinização a corola se desprende com 

fauce totalmente branca. 

Apesar do gênero ser caracterizado por apresentar sementes membranáceas, H. 

barbatus apresenta a semente mais espessa e coriácea, provavelmente uma adaptação ao 

ambiente periodicamente alagado.  

Handroanthus barbatus é nativa do Brasil, ocorre em alguns estados da região 

Norte e no Mato Grosso - região Centro-Oeste (Lohmann 2013).  Segundo Gentry 

(1992) essa espécie é comum em florestas inundadas por água preta ao longo do Rio 

Negro, acima do Rio Orinoco e também ao longo do Rio Amazonas e seus respectivos 

rios adjacentes. A referida espécie tem ocorrência frequente na reserva. Coletada em 

áreas de igapó a pleno sol.  

Material examinado: AMAZONAS: Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé, comunidade São João, praia do Tupé, margem do Rio Negro e 

igarapé do cemitério. 31-III- 2012 (fl. e fr.), G.L. Oliveira et al. 35 (INPA), 

AMAZONAS: Id. margem do igarapé do comitério. 31-III-2012 (fl.), G.L. de Oliveira 

et al. 35 (INPA/HUAM).  

Material complementar: AMAZONAS: Ipiranga, Rio Purus, Nova vida, Alto Rio 

Negro, 5-II-1959, A Gentry s.n. (INPA). 
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Figura 5. Handroanthus barbatus. A) Inflorescência terminal, B) corola vista frontal, C) cálice 

com glândulas enegrecidas, D) folha palmada, E) domáceas pilosas nas axilas das nervuras 

secundária, F) fruto linear cilíndrico, G) sementes coriácea. 
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Handroanthus riodocensis (A.H. Gentry) S. O. Grose, Systematic Botany 32: 666. 

2007. Figura 6. 

Árvore, 15 m de altura aproximadamente. Ramo lenhoso, cilíndrico, desprovido de ala 

ou projeções laterais, maciço, ritidoma amarelo acinzentado, estriado, sem dilatações 

nos nós, campo de glândulas interpeciolares e entre peciólulos ausente, campo de 

glândulas entre peciólulo ausente, com tricoma na inserção do pecíolo e em toda a 

extensão, tector incano à estrelado, ferrugíneo, densamente lenticelado, lenticela 

elíptica, dispersa, amarela; pseudoestípula ausente ou caduca. Folha oposta, 5 – 7 

palmada, pecíolo achatado dorsiventralmente à canaliculado, 9,2 – 11,0 x 0,1 – 0,2 cm, 

sem dilatação, com tricoma denso, tector incano à estrelado, glândula ausente, peciólulo 

3,9 – 4,6 x 0,1 cm, peciólulo sem dilatação, com tricoma denso, tector estrelado, 

glândula ausente, limbo elíptico à ovado, discolor, na face adaxial verde escuro, na face 

abaxial verde claro, simétrico, 15,5 – 17,4 x 6,7 – 7,5 cm, base obtusa à arredondada, 

margem inteira, plana, ápice acuminado, cartáceo à coriáceo, glabro em ambas as faces, 

domácea pilosa presente na axila da nervura secundária, com glândula espalhada em 

ambas as faces da lâmina; venação primária abaxial proeminente, adaxial imersa, 

pinada, ferrugínea, com tricoma em ambas as faces, venação secundária broquidódroma, 

arqueada, submarginal, bulada, parda, venação terciária percurrente ou escalariforme, 

oblíqua, desprovida de glândula. Inflorescência terminal, cima unípara ou monocásio, 

0,05 – 0,2 cm de comprimento, piloso, glândula ausente, bráctea e bractéola ausentes ou 

caducas, pedicelo 1,7 – 2,5 cm de comprimento; cálice verde claro, tubular 

campanulado, 1,42 – 1,58 x 0,47 – 0,49 cm, 4 – denticulado, com tricoma tector 

estrelado, glândula ausente; corola zigomorfa, odor ausente, infundibuliforme e 

bilabiada, achatado dorsiventralmente, lobos amarelo, 2,4 x 1,4 cm, glabro, tubo 4,3 x 

1,6 cm, amarelo, glabro, guia de néctar em listras vermelhas, glândula pateliforme na 
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parte externa do tubo; estames inclusos, didínamos, epipétalos, inseridos no mesmo 

nível, maiores 2,1 cm de comprimento, menores 1,6 cm de comprimento, pardo, 

inserção com tricoma glandular, pedicelado, filete glabro, antera divergente, glabra, 

conectivo aplanado, glabro, estaminódio glabro, 1,0 cm de comprimento; disco 

nectarífero pateliforme, 1,1 x 0,6 mm; ovário súpero, oblongo, 4,8 x 2,3 mm, bilocular, 

6 fileiras de óvulos por lóculo, com tricomas, glândula presente, estilete 2,7 cm de 

comprimento, estigma bífido, orbicular. Fruto não observado.  

 

Conhecida popularmente como ipê amarelo, H. riodocensis apresenta um 

polimorfismo com H. serratifolius (Gentry 1992). Segundo relato do autor ele mesmo 

tendia a tratar esta espécie como H. serratifolius, sendo convencido a distingui-las após 

observar a coleção da Reserva Florestal CVRD onde as duas espécies ocorrem. Para o 

autor H. riodocensis difere-se de H. serratifolius por apresentar corola mais escura, 

quando seca, fauce glabra ou quase glabra, comprimida na base do tubo e com 

vilosidade mais intensa na inserção dos estames e cálice maior mais glabrescente. 

Entretanto, tais caracteres são pouco evidentes, mas os dois taxas podem ainda 

diferenciar-se ecologicamente com H. riodocensis restrito à “floresta alta” e H. 

serratifolius à “mussununga”, floresta de solo arenoso. Apesar da similaridade 

morfológica entre ambas, na RDS Tupé H. riodocensis apresenta o cálice tubular 

campanulado, com tricomas estrelados, corola glabra com tricomas somente na inserção 

dos estames e odor ausente, diferentemente de H. serratifolius que apresenta cálice 

campanulado com tricomas densos predominantemente dendríticos, corola com guia de 

néctar piloso e odor adocicado.   Na RDS Tupé a referida espécie foi coletada em 

floresta de platô com dossel acima dos 35m de altura e H. serratifolius registrado para o 

baixio, porém próximo a uma clareira, em solo argilo-arenoso e com bastante ensolação.  
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Conhecida apenas na floresta não caducifólia no Vale do Rio Doce e litoral do 

Brasil (Gentry 1992) é um registro novo para a Reserva e para o estado do Amazonas.  

Material examinado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé, Comunidade Julião, 15-VIII-2012, (fl.) G. L. Oliveira et al. 70  

(INPA/HUAM). 
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Figura 6. Handroanthus riodocensis. A) corola vista frontal, B) inflorescência terminal, C) 

cálice tubular campanulado, D) folha palmada, E) folíolo glabro, F) domáceas pilosas nas 

axilas das nervuras secundária G) tricomas na inserção dos pecíolos. 
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Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose Systematic Botany 32: 666. 2007. Figura 

7. 

Árvore 23 m aproximadamente. Ramo lenhoso, cilíndrico, desprovido de ala ou 

projeções laterais, maciço, ritidoma marro acinzentado, fendido, sem dilatações nos nós, 

campos de glândulas interpeciolares ausentes, campo de glândulas entre peciólulos 

ausente, com tricoma em toda a extensão, tector estrelado, pardo, lenticela ausente; 

pseudoestípula caduca. Folha oposta, 5 – palmada; pecíolo canaliculado, 6,06 – 12,0 x 

0,1 – 0,17 cm, sem dilatação, com tricoma esparso, tector incano, glândula ausente; 

peciólulo 0,98 – 4,74 x 0,11 – 0,13 cm, sem dilatação, com tricoma esparso, tector 

incano, glândula ausente; gavinha ausente; limbo elíptico, discolor, na face adaxial 

verde escuro, na face abaxial verde claro, simétrico, 10,0 – 13,6 x 5,13 – 6,27 cm, base 

cuneada, margem serreada, plana, ápice caudado, cartáceo à coriáceo, glabro em ambas 

as faces, domácea pilosa presente na axila da nervura secundária, glândula ausente; 

venação primária abaxial proeminente, adaxial plana, pinada, parda, glabra, venação 

secundária broquidódroma, linear, submarginal, plana, parda, venação terciária 

percurrente ou escalariforme, oblíqua, desprovida de glândula. Inflorescência terminal, 

umbela, 0,41 – 0,59 cm de comprimento, piloso, glândula ausente, bráctea e bractéola 

ausentes ou caducas, pedicelo 0,41 – 0,59 cm de comprimento; cálice verde amarelado, 

campanulado, 0,73 – 0,84 x 0,48 – 0,52 cm, 4 – denteado, com tricoma, tector 

dendrítico à estrelado, glândula ausente; corola zigomorfa, odor adocicado, 

Infundibuliforme à campanulado, achatado dorsiventralmente, lobos amarelo, 2,86 x 

2,51 cm, com tricomas em ambas as faces, tubo 3,79 x 1,33 cm, amarelo, tricoma 

somente na parte interior, glandular, séssil, fauce indiferenciado, com guia de néctar 

piloso e em listras vermelhas, glândula ausente, estames inclusos, didínamos, 

epipétalos, inseridos no mesmo nível, maiores 1,86 cm de comprimento, menores 1,33 
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cm de comprimento, amarelo, inserção com tricoma glandular, pedicelado, filete glabro, 

antera divergente, glabro, conectivo aplanado, glabro, estaminódio glabro, 0,45 cm de 

comprimento, disco nectarífero anelar, 0,59 x 0,31 cm, ovário súpero, 4,04 x 0,91 mm, 

bilocular, 6 fileiras de óvulos por lóculo, glabro, glândula presente, estilete 2,46 cm de 

comprimento, estigma bífido, ovado. Fruto cápsula loculicida, 37,0 x 2,21 cm, linear, 

em corte transversal cilíndrico, base cuneada, ápice atenuado, verde, rugoso, com 

tricomas esparsos, pardo, glândulas ausentes, semente alada retangular, hialina, margem 

inteira, membranácea, endocarpo reduzido, embrião indistinguível, síndrome 

anemocórica. 

 

Popularmente conhecida como ipê amarelo, H. serratifolius apresenta variação 

morfológica que a aproxima de H. riodocensis e H. pumilus (A.H. Gentry) S.O. Grose 

(Gentry 1992). O autor relata ainda que a forma mais extrema de H. serratifolius ocorre 

no cerrado em torno de Brasília, em algumas plantas a fauce da corola é completamente 

glabra, exceto na inserção dos estames e cálice muito pequeno, folíolos pilosos com 

tricomas simples na face abaxial. Entretanto, para o gênero, ausência ou presença de 

pilosidade na fauce é usada para separar espécies, mas no cerrado esse caráter 

representa apenas uma variação entre indivíduos da mesma população. É relatado com 

potencial medicinal pelas comunidades tradicionais, o chá da casca do ipê amarelo é 

usado como antinflamatório (Clements 1999).   

Nativo do Brasil possui uma ampla distribuição geográfica ocorrendo em quase 

todo o país exceto nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Lohmann 2013). 

Na RDS foi coletada no baixio em solo argiloso a pleno sol.  
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Material examinado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé, comunidade São João do Tupé, Trilha Central, 11-XI-2005, R. A. 

Borge 48 (HUAM). 

Material complementar: PARÁ, São Francisco do Pará, 9-XII-74, A. Gentry, 13162 

(INPA). 
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  Figura 7. Handroanthus serratifolius. A) folha palmada, folíolo com margens 

serreadas, B) inflorescência terminal cima unípara, C) cálice campanulado com 

tricomas densos, D) fruto linear cilíndrico, E) domáceas pilosas nas axilas das 

nervuras secundária. 
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Manaosella J.C. Gomes Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 9: 83. 1949. 

Lianas.  Ramo cilíndrico, pubescente, desprovido de glândulas interpeciolares, 

pseudoestípula pequena ou ausente.  Folha 3 – foliolada, pinada com folíolo terminal 

modificado em gavinha multífida (até 22- ramificações) com discos orbiculares nos 

ápices. Inflorescência axilar, racemosa, cálice espatáceo, inflado, membranáceo, 

desprovido de glândulas; corola amarela à magenta ou verde claro, tubular 

campanulado; estames inclusos no tubo da corola, anteras glabras, ovário linear, 

pubescente, 2 fileiras de óvulos por lóculo, disco nectarífero anelar. Fruto cápsula 

alongada-linear, achatado, liso, com lenticelas, glândulas presente; semente glabra, 

bialada, membranácea. 

Distribuição: Gênero monoespecífico, Manaosella cordifolia ocorre na Venezuela, 

Brasil e Bolívia (Fischer et al. 2004). No Brasil é nativa, com registro em alguns 

estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Na RDS foi encontrada 

apenas em ambiente de terra-firme. 

 

Manaosella cordifolia (DC.) A.H. Gentry. Annals of the Missouri Botanical Garden 

65(2): 733–734. 1978[1979]. Figura 8. 

Liana. Ramo herbáceo, ovalado, desprovido de ala ou projeções laterais, maciço, 

ritidoma marrom, estriado, sem dilatações nos nós, campo de glândulas interpeciolares e 

entre peciólulo ausente, com tricoma em toda a extensão, tector setoso, pardo, lenticelas 

ausente; pseudoestípula persistente, inconspícua, com tricoma denso, tector setoso, 

desprovida de glândula. Folha oposta, 2 – foliolada; pecíolo cilíndrico, 1,93 – 2,72 x 

0,11 – 0,07 cm, sem dilatação, com tricoma denso, tector setoso, glândula ausente; 

peciólulo 1,19 – 2,55 x 0,04 – 0,06 cm, sem dilatação, com tricoma denso, tector setoso, 

glândula ausente, gavinha multífida, herbácea, estriada, com discos orbiculares, 0,56 
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mm de comprimento, verde; limbo cordiforme, discolor, na face adaxial verde escuro, 

na face abaxial verde claro, simétrico, 4,34 – 6,59 x 2,46 – 4,61 cm, base cordada, 

margem serrilhada, plana, ápice caudado, membranáceo, com tricoma em ambas as 

faces, tector setoso, glândula ausente; venação primária abaxial proeminente, adaxial 

imersa, pinada, verde, com tricoma em ambas as faces, venação secundária 

broquidódroma, linear, submarginal, plana, verde, venação terciária percurrente ou 

escalariforme, oblíqua, desprovida de glândula. Inflorescência axial, racemo, 8,14 cm 

de comprimento, piloso, glândula ausente, bráctea linear, 3,23 mm de comprimento, 

pilosa, desprovida de glândula, bractéola 1,40 mm de comprimento, pedicelo 2,54 cm 

de comprimento; cálice verde amarelado, tubular, 4,85 x 9,73 cm, bilabiado, com 

tricoma tector incano, com glândula pateliforme dispersa; corola zigomorfa, odor 

ausente, tubular, achatada dorsiventralmente, lobos amarelo creme, com manchas 

avermelhadas, 1,70 x 2,40 cm, glabro, tubo 7,0 x 1,5 cm, amarelo creme, tricoma 

somente na parte exterior, tector estrigoso, fauce amarela, com guia de néctar 

proeminente, glândula ausente; estames inclusos, didínamos, epipétalos, inseridos no 

mesmo nível, maiores 4 cm de comprimento, menores 3 cm de comprimento, branco, 

inserção com tricoma tector estrigoso, filete glabro, antera divergente, glabra, conectivo 

aplanado, glabro, estaminódio glabro, 2 mm de comprimento; disco nectarífero anelar, 

0,17 x 0,15 cm; ovário súpero, linear, em corte transversal dorsiventralmente, 9,24 x 1,7 

6 mm, bilocular, 2 fileiras de óvulos por lóculo, com tricomas, glândula ausente, estilete 

4,3 x 1,3 cm, estigma bífido, orbicular. Fruto linear, cilíndrico em corte transversal, 

cápsula, septífraga, 55,5 x 1,0 cm, base atenuada, ápice apiculado, marrom, liso, com 

tricomas esparsos, pardo, glândulas ausentes; semente alada retangular, parda, margem 

recortada, membranácea, endocarpo reduzido, embrião linear, 2,71 mm de 

comprimento, síndrome anemocórica. 
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Manaosella cordifollia é facilmente reconhecível em campo, mesmo quando 

estéril, por apresentar folíolo cordiforme com margem levemente serrilhada, piloso 

perceptível ao toque e gavinha multífida, com disco orbiculares nos ápices. A referida 

espécie apresenta flores grandes, vistosas, com cálice largo, inflado e corola tubular-

campanulada com lobos grandes e revolutos.  

É nativa do Brasil com ocorrência em alguns estados da região Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste e Sudeste (Lohmann 2013). Na RDS é comum nas trilhas da comunidade 

Julião (terra-firme), com ramos escandentes em tronco de árvores altas sendo observada 

tanto em áreas abertas, degradadas, a pleno sol como em áreas sombreadas com dossel 

fechado.   

Material examinado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, trilha Julião-São João, 21-VII-2012, G. L. Oliveira, et al. 72 

(INPA/HUAM). 

Material complementar: PARÁ, Oriximiná, PA-254, margem esquerda, sentido 

cidade, em frente à entrada da Laudica. 24-VIII-2012, M. S. Brito 137 (PA). 
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Figura 8 Manaosella cordifolia. A) Inflorescencia axilar racemo, B) cálice tubular alongado, 

C) corola vista frontal, D) folha bifoliolada, folíolos cordiformes, E) folíolo piloso, F) 

pseudoestípulas inconspícuas, G) gavinhas multífidas com discos orbiculares nos ápices. 
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Mansoa DC., Bibliotheque Universelle de Geneve ser. 2. 17: 128–129. 1838. 

Liana. Ramo cilíndrico, glabro à pubescente, frequentemente com campo de glândula 

interpeciolar, pseudoestípula pequena e inconspícua. Folha 3 – foliolada, gavinha 

trífida. Inflorescência axilar, poucas flores em tirso, cálice cupular à tubular-

campanulado, com glândula, corola magenta, tubular à campanulado, estame incluso, 

antera glabra, ovário linear, lepidoto, 2 fileiras de óvulos por lóculo, disco nectarífero 

cupular. Fruto linear à oblongo, semente fina, bialada. 

Mansoa possui 15 espécies distribuídas do Sul do México ao Brasil (Fischer et 

al. 2004). O gênero é nativo do Brasil e ocorre em alguns estados das regiões Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul (Lohmann 2013). Na RDS está representado por 

três espécies. 

 

Mansoa alliacea (Lam.) A.H. Gentry. Annals of the Missouri Botanical Garden 66: 782. 

1979[1980]. Fgura 9. 

Liana. Ramo lenhoso, quadrangular, desprovido de ala ou projeções laterais, maciço, 

ritidoma acinzentado, estriado, sem dilatações nos nós, com campos de glândulas 

pateliformes interpeciolares, campos de glândulas entre peciólulos ausente, com 

tricomas em toda a extensão, tector, incano, bege, esparsamente lenticelado, lenticelas 

circulares e elípticas, dispersa, parda; pseudoestípula persistente, uncinada, triangular, 

0,33 x 0,17 cm, com tricoma esparso, tector, incano, desprovida de glândula. Folha 

oposta, 2 – foliolada, pecíolo achatado dorsiventralmente, 0,75 – 1,13 x 0,14 – 0,17 cm, 

sem dilatação, com tricoma esparso, tector incano, glândula ausente, peciólulo 0,68 – 

1,16 x 0,09 – 0,14 cm, dilatado na região apical, com tricoma esparso tector incano, 

glândula ausente, gavinha trífida curta, herbácea, estriada, arredondado, 1,42 mm de 

diâmetro, acinzentado; limbo oblongo a elíptico, discolor, na face adaxial verde escuro, 



  

51 
 

na face abaxial verde claro, simétrico, (10,6) 14,5 – 18,4 x 4,57 – 7,37 cm, base 

atenuada, margem inteira, plana, ápice acuminado, cartáceo, glabro em ambas as faces, 

domácea ausente, com campo de glândulas  na base do folíolo e espalhadas na face 

abaxial; venação primária abaxial proeminente, adaxial plana, pinada, amarela, glabra, 

venação secundária broquidódroma, arqueada, sub-marginal, bulada, amarela, venação 

terciária reticulada, desprovida de glândula. Inflorescência axial, cacho ou racemo, 

7,61 cm de comprimento, piloso, glândula ausente, bráctea elíptica, 0,28 mm de 

comprimento, pilosa, desprovida de glândula, bractéola, 0,72 mm de comprimento, 

pedicelo 1,43 cm de comprimento; cálice verde, cupular, 0,43 – 0,60 x 0,54 – 0,36 cm, 

mucronado, tector, incano, glândula ausente; corola zigomorfa, odor "de alho", tubular-

campanulado, achatado dorsiventralmente, lobos lilás, 1,52 – 1,80 x 1,55 – 1,41 cm, 

com tricomas em ambas as faces, tubo 4,30 – 5,23 x 1,11 – 1,09 cm, lilás, tricoma 

somente nos lobos, glandular, séssil, fauce branca, guia de néctar proeminente, glândula 

ausente. Fruto não observado.  

 

Mansoa alliacea apresenta o ramo quadrangular, com campos de glândulas 

interpeciolares visíveis a olho nú, pseudoestípulas rígidas e levemente uncinadas. Em 

análise de material complementar foi possível observar que a espécie apresenta floração 

intensa, com muitas flores em antese, corola lilás e cálice cupular, mucronado. É 

bastante utilizada na medicina popular (Clements 1999). Conhecida na região como 

cipó d’alho devido ao cheiro forte de alho característico da espécie.  

É nativa do Brasil com distribuição nos estados de Pará, Amazonas e Maranhão, 

(Lohmann 2013). Na RDS Tupé M. alliacea é rara, coletada somente uma vez na 

comunidade São João do Tupé em ambiente de terra-firme em área sombreada.  



  

52 
 

Material analisado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

do tupé, comunidade São João do Tupé, 27-VII- 2012, G. L. Oliveira et al. 67, 

(INPA/HUAM). 

Material complementar: PERÚ, Loreto, Alto Amazonas, Rio Pastaza, 25-I-1979, 

Camilo Diaz, J. Ruiz, s.n. (INPA); AMAZONAS, Barcelos, Tapiira, 30-IX-2010, 

Santos, J. F. L. 476, (INPA).  

 

 

 

 

  



  

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mansoa alliacea. A) Inflorescencia axilar racemo, B) cálice cupular, C) campo de 

glândulas interpeciolares e pseudoestípulas uncinada triangular, D) gavinha herbácea, E) ápice 

da gavinha evidenciando a cicatriz da terceira ponta, F) campo de glândula na base do folíolo, 

G) glândulas espalhadas na lâmina foliar. 
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Mansoa kerere (Aubl.) A.H. Gentry. Annals of the Missouri Botanical Garden 66(4): 

783. 1979[1980]. Figura 10. 

Liana. Ramo lenhoso, hexagonal, desprovido de ala ou projeções laterais, maciço. 

ritidoma marrom acinzentado, estriado, sem dilatações nos nós, com campos de 

glândulas pateliformes interpeciolares e entre peciólulo, com tricoma em toda a 

extensão, tector incano, pardo, esparsamente lenticelado, dispersa, cor parda; 

pseudoestípula persistente, em 5 -  séries, elíptica, 0,4 – 0,5 x 0,3 – 0,4 cm, com tricoma 

esparso, tector incano, desprovida de glândula. Folha oposta, 2 – 3 foliolada, pecíolo 

achatado dorsiventralmente, 3,5 – 7,5 x 0,2 – 2,5 cm, sem dilatação, com tricoma 

esparso, tector, incano, glândula ausente, peciólulo 1,2 – 5,2 x 0,1 – 0,3 cm, sem 

dilatação, com tricoma esparso, tector incano, glândula ausente, gavinha trífida curta, 

lenhosa, estriada, dorsiventralmente uncinado, 1,5 mm de diâmetro, amarelo pardo; 

limbo elíptico à ovado, discolor, na face adaxial verde escuro, na face abaxial verde 

claro, simétrico, 14,7 – 22,0 x 7,4 – 7,8 cm, base arredondada, margem inteira, plana, 

ápice acuminado, cartáceo à coriáceo, glabro em ambas as faces, domáceas ausentes, 

com glândula somente na face abaxial, venação primária proeminente em ambas as 

faces, pinada, verde claro, com tricoma em ambas as faces; venação secundária 

broquidódroma, arqueada, submarginal, bulada, verde claro, venação terciária 

percurrente ou escalariforme, oblíqua, desprovida de glândula. Inflorescência axial, 

cacho ou racemo, 1.0 – 2,8 cm de comprimento, piloso, com campo de glândula 

pateliforme, bráctea triangular, 0,9 – 2,1 mm, pilosa, desprovida de glândula, bractéola 

0,7 mm de comprimento, pedicelo 7,4 mm de comprimento; cálice verde claro, 

campanulado, 0,10 – 1,3 x 0,40 – 0,45 cm, mucronado 5 – denteado, com tricoma, 

tector incano, com glândula pateliforme agrupada na região apical; corola zigomorfa, 

odor adocicado, infundibuliforme e bilabiada, achatado dorsiventralmente, lobo branco, 
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1,6 – 1,7 x 1,2 – 1,9 cm, com tricoma em ambas as faces, adaxial com tricoma 

glandular, séssil, abaxial com tricomas tector incano, tubo 7,0 – 6,4 x 1,0 – 1,2 cm, 

branca, tricoma somente na parte exterior, tector incano, fauce amarela, guia de néctar 

proeminente, glândula presente, pateliforme, na parte externa do lobo; estames inclusos, 

didínamos, epipétalos, inseridos no mesmo nível, maiores 2,3 – 2,7 cm de comprimento, 

menores 1,6 – 2,0 cm de comprimento, pardos, inserção com tricoma glandular, 

pedicelado, filete glabro, antera retrorsa, intensamente pilosa, conectivo alongado, 

intensamente piloso, estaminódio com tricoma na região apical, 8,5 mm de 

comprimento; disco nectarífero pateliforme, 1,52 x 1,40 mm; ovário súpero, oblongo, 

3,12 x 1, 69 mm, bilocular, 2 fileiras de óvulos por lóculo, com tricomas, glândula 

ausente, estilete 4,7 cm de comprimento, estigma bífido, rômbico. Fruto oblongo, oval 

em corte transversal, cápsula, septífraga, 10,8 x 3,84 cm, base atenuada, 

dorsiventralmente atenuado, verde, liso, com tricomas esparsos, branco, glândulas 

presentes, espalhadas em toda a extensão; semente desprovida de ala, parda, margem 

inteira, coriácea, endocarpo reduzido, embrião indistinguível, síndrome hidrocórica. 

 

Mansoa kerere possui ramo ligeiramente hexagonal, campos de glândulas 

interpeciolares presentes, pseudoestípula variando de 3 à 5-séries de fácil observação 

em campo, corola dorsiventralmente achatada, com plataforma de pouso, branca com 

odor adocicado. Segundo Gentry (1973) tal padrão de pseudoestípula, presença de 

glândulas interpeciolares e anteras pubescentes são bons caracteres diagnósticos para M. 

kerere. O autor afirma ainda que a espécie floresce esporadicamente ao longo de todo o 

ano apresenta sementes mais espessas, desprovidas de ala, indicando dispersão 

hidrocórica. Foi observada presença de muitas formigas em todas as estruturas 

vegetativas e reprodutivas de M. kerere.  
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Mansoa kerere é nativa do Brasil, ocorre na região Norte exceto no estado do 

Acre. Segundo Gentry (1973) a referida espécie é inteiramente restrita a margem de 

lagos e pântanos costeiros. Na RDS tem ocorrência frequente na margem do lago do 

Tupé e igarapés adjacentes, com ramos pendentes a pleno sol. É registro novo para a 

Reserva.  

Material examinado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, comunidade São João do Tupé, lago do tupé, 31-III- 2012 (fl.) G.L.de 

Oliveira et al. 45 (INPA/HUAM);  Id. igarapé do Monteiro, 01-IV- 2012 (fl. e fr.) 

G.L.de Oliveira et al. 49 (INPA/HUAM);  Id. lago do tupé, atrás do flutuante da pesca, 

01-IV- 2012 (fl.) G.L. Oliveira et al. 50 (INPA/HUAM);       

Material complementar: AMAZONAS, Careiro Castanho, lago do Janauacá, M. 

Honda, F. Mello, s. n. (INPA); RORAIMA, Igarapé do água boa, Rio Mucajaí entre 

pratinha e Rio Apiaú, 22-I-67,  Prance, A. G. T. et al. (INPA). 
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Figura 10. Mansoa kerere. A) Inflorescência axial, B) cálice campanulado, C) fruto 

oblongo, D) glândulas espalhadas na lâmina foliar, E) campo de glândulas entre 

peciólulos, F) campo de glândulas interpeciolares e pseudoestípulas em 5 séries, G) 

folha bifoliolada com gavinha lenhosa, H) ápice da gavinha trífida curta. 
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Memora Miers. Proceedings of the Royal Horticultural Society of London 3: 185. 1863. 

Liana ou arbusto. Ramo cilíndrico, glabro à pubescente, sem campo de glândula 

interpeciolar, pseudoestípula foliácea. Folha 2 – foliolada, composta 2 – 3 pinada, 

gavinha simples à trífida. Inflorescência axilar, poucas flores em racemo; cálice 

cupular, bilabiado ou truncado, com glândula; corola amarela brilhante, tubular à 

campanulada, estame incluso, antera glabra ou lepidota, duas fileiras de óvulos por 

lóculo, disco nectarífero cupular. Fruto cápsula geralmente linear, fortemente achatado, 

oblongo à cilíndrico; semente glabra, bialada ou sem ala. 

De acordo com Fischer et al. (2004) o gênero possui 35 espécies distribuídas na 

América tropical. No Brasil é nativa, com distribuição ampla em todo o país exceto no 

estado do Rio Grande do Sul, nos domínios fitogeográficos Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal (Lohmann, 2013). Na RDS o gênero está 

representado por duas espécies, M. flavida coletada em ambiente de terra-firme e M. 

schomburgkii coletada no igapó.  

 

Memora flavida (DC.) Bureau & K. Schum. Flora Brasiliensis 8(2): 264. 1896[1897]. 

Figura 11. 

Liana. Ramo lenhoso, cilíndrico, desprovido de ala ou projeções laterais, maciço, 

ritidoma marrom, liso, sem dilatações nos nós, campos de glândulas interpeciolares e 

entre peciólulo ausentes, com tricomas em toda a extensão, tector setoso, ferrugíneo, 

lenticelas ausente; pseudoestípula inconspícua. Folha oposta, bipinada, pecíolo 

achatado dorsimentralmente, 5,02 – 7,14 x 0,21 – 0,23 cm, sem dilatação, com tricoma 

esparso, tector setoso, glândula ausente, peciólulo 2,11 – 6,03 x 0,12 – 0,16 cm, dilatado 

na região basal e apical, com tricoma esparso, tector setoso, glândula ausente, gavinha 

trífida curta, herbácea, estriada, uncinado, 2,01 mm de diâmetro, amarelada; limbo 
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oblongo à ovado, discolor, na face adaxial verde escuro, na face abaxial verde claro, 

assimétrico, 4,98 – 9,70 x 2,09 – 4,01 cm, base atenuada à oblíqua ou desigual, margem 

inteira, plana, ápice acuminado, cartáceo, com tricoma em ambas as faces, tector hirto, 

domáceas ausentes, glândula ausente; venação primária abaxial proeminente, adaxial 

plana, pinada, amarela, com tricoma em ambas as faces, venação secundária 

broquidódroma, arqueada, submarginal, plana, amarela, venação terciária percurrente ou 

escalariforme, oblíqua, desprovida de glândula. Inflorescência axial, panícula, 18,0 – 

30,0 cm de comprimento, piloso, glândula ausente, bráctea elíptica, 2,0  – 3,5 mm de 

comprimento, pilosa, desprovida de glândula, bractéola 0,9 x 0,3 mm de comprimento, 

pedicelo 1,4 – 1,6 cm de comprimento; cálice verde amarelado, cupular, 0,7 – 0,8 x 0,5 

– 0,6 cm, mucronado, glabro, com glândula pateliforme dispersa; corola zigomorfa, 

odor adocicado, infundibuliforme, achatado dorsiventralmente, lobos amarelo brilhante, 

2,0 x 2,6 cm, glabro, tubo 4,0 – 5,0 x 2,0 cm, amarela, glabra, fauce amarela brilhante 

com guia de néctar proeminente, glândula ausente; estames inclusos, didínamos, 

epipétalos, inseridos no mesmo nível, maiores 4,8 cm de comprimento, menores 3,5 cm 

de comprimento, creme, inserção com tricoma tector velutíneo, filete glabro, antera 

divergente, glabro, conectivo aplanado, glabro, estaminódio glabro, 1,8 cm de 

comprimento; disco nectarífero anelar, 1,8 x 1,0–3,0 mm; ovário súpero, quadrangular, 

1,8 x 1,0 – 3,0 mm, bilocular, 2 fileiras de óvulos por lóculo, com tricomas, glândula 

ausente, estilete 3,8 x 0,1 cm de comprimento, estigma bífido, orbicular. Fruto 

quadrangular, achatado dorsiventralmente em corte transversal, cápsula septífraga, 35,0 

x 2,5 cm, marrom, liso, com tricomas esparsos, pardo, glândulas ausentes; semente 

alada retangular, parda, margem inteira, membranácea, endocarpo reduzido, embrião 

indistinguível, síndrome anemocórica. 
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 Bureau e Schumann (1896) descreveram a espécie com ramos escamosos, sub-

quadrangular, folhas imparipinadas, lâminas oblongas ou subovadas, gavinha trífida, 

cálice campanulado, coriáceo, denticulado com glândulas, corola com a base do tubo 

alongada, glabra e ovário oblongo. Na RDS a espécie  apresenta uma inflorescência 

longa (ca. de 18,0 – 30,0 cm de comprimento), com flores vistosas de corola amarela, 

com lobos grandes e cálice cupular, mucronado. Vegetativamente é facilmente 

reconhecível pela folha bipinada, raque canaliculado, pseudoestípula inconspícua, 

características que a assemelham com M. tanaeciicarpa, porém, M. flavida é a única 

espécie do gênero que apresenta gavinhas trífidas (Lohmann e Hopkins 1999).   

No Brasil é nativa, com distribuição em alguns estados das regiões Norte, 

Nordeste e Sudeste (Lohmann 2013). Na RDS foi coletada em ambiente de terra-firme, 

com ramos pendentes em área pouco sombreada. A espécie tem ocorrência rara na 

Reserva.  

Material examinado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé, comunidade São João, perto da base da SEDEMA, 15-IX-2002 

(fr.), V.V. Scudeller, 1032, (HUAM). 

Material complementar: PARÁ, Oriximiná, PA-254, margem direita, sentido cidade, a 

30 metros da entrada do Ramal da Laudica, 24-VIII-2012 (fl.), M. S. Brito, 138; Id. 24-

VIII-2012 (fl.), M. S. Brito 139 (PA). AMAZONAS, Manaus, Reserva da Floresta 

Ducke, estrada Manaus-Itacotiara, km 26, 10-VIII-1995, Lohmann et al., 32 (INPA).   
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Figura 11. Memora flavida. A) inflorescência axilar, vista frontal da corola, B) folha bipinada, 

C) cálice cupular, D) gavinha herbácea, E) folíolo piloso, F) campo de glândulas 

interpeciolares ausentes, G) pseudoestípulas inconspícuas. 
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Memora schomburgkii (DC.) Miers. Proceedings of the Royal Horticultural Society of 

London 3: 185. 1863. Figura 12. 

 Liana. Ramo herbáceo, cilíndrico, desprovido de ala ou projeções laterais, maciço, 

ritidoma marrom amarelado, estriado, sem dilatações nos nós, campo de glândulas 

interpeciolares e entre peciólulos ausente, glabro, lenticelas lineares, dispersa, parda; 

pseudoestípula persistente, foliácea, espatulada, 0,56 – 1,15 x 0,38 – 0,84 cm, glabra, 

com glândula. Folha oposta, 2 – foliolada e pinada, imparipinada, pecíolo achatado 

dorsiventralmente, 1,75 – 3,70 x 0,21 – 0,24 cm, sem dilatação, glabro, glândula 

ausente, peciólulo 1,16 – 3,15 x 0,13 – 0,14 cm, dilatado na região basal e apical, 

glabro, glândula ausente, gavinha simples não ramificada, herbácea, estriada, ápice 

uncinado, 0,16 cm de diâmetro, parda; limbo oblongo à ovado, concolor, verde claro, 

simétrico, 9,09 – 16,3 x 3,0 – 5,03 cm, base arredondada, margem inteira, revoluta, 

ápice agudo, coriáceo, glabro em ambas as faces, domácea ausente, glândula ausente; 

venação primária abaxial proeminente, adaxial imersa, pinada, parda, glabra, venação 

secundária broquidódroma, arqueada, submarginal, bulada, parda, venação terciária 

percurrente ou escalariforme, oblíqua, desprovida de glândula. Inflorescência axial, 

cacho ou racemo, 1,23 cm de comprimento, piloso, glândula ausente, bráctea triangular, 

1,86 mm de comprimento, pilosa, com glândula, bractéola 3,67 mm de comprimento, 

pedicelo 0,67 cm de comprimento, cálice verde musgo, espatáceo, 2,3 x 0,67 cm, 

truncado, com tricoma, tector estrigoso, com glândula pateliforme dispersa, corola 

zigomorfa, odor ausente, infundibuliforme, achatado dorsiventralmente, lobos amarelo, 

2,58 x 3,62 cm, glabro, tubo 7,14 x 1,60 cm, amarela, glabra, fauce amarela, guia de 

néctar proeminente, glândula ausente; estames inclusos, didínamos, epipétalos, 

inseridos no mesmo nível, maiores 2,99 cm de comprimento, menores 2,10 cm de 

comprimento, amarelo, inserção com tricoma glandular, pedicelado, filete glabro, antera 

divergente, glabra, conectivo aplanado, glabro, estaminódio glabro, 6,73 mm de 
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comprimento; disco nectarífero anelar, 1,55 x 0,88 mm; ovário súpero, quadrangular, 

5,80 x 3,21 mm, bilocular, 2 fileiras de óvulos por lóculo, glabro, glândula presente, 

estilete 2,98 cm de comprimento, estigma bífido, orbicular. Fruto linear, achatado 

dorsiventralmente em corte transversal, cápsula, septífraga, (13,0) 27,5 – 46,5 x 2,30 – 

3,82 cm, base aguda, ápice acuminado, verde, rugoso, glabro, glândulas presentes; 

semente desprovida de ala, esverdeada, coriácea, endocarpo reduzido, embrião 

indistinguível, síndrome hidrocórica. 

 

Os espécimes de M. schomburgkii coletados na reserva apresentaram heterofilia 

com folhas variando de 2 – folioladas a folhas pinadas, peseudoestípulas foliácea 

espatulada, com glândulas evidentes a olho nú, peciólulos com dilatação na base e 

ápice, além disso apresenta o eixo da inflorescência pouco desenvolvido, com poucas 

flores em antese, cálice espatulado e corola vistosa, amarelo brilhante, os frutos podem 

ser grandes e comprimidos dorsiventralmente, de fácil observação. De acordo com 

Gentry (1997) M. schomburgkii apresenta o cálice mais espatáceo do gênero.  Pode ser 

facilmente confundida em campo com M. cladotricha Sandwith, uma vez que esta 

possui características semelhantes, mas, difere-se por apresentar o eixo da inflorescência 

maior, com floração mais intensa, cálice bilabiado, pecíolo e peciólulo com dilatação na 

base e no ápice, espécie típica de terra firme. Foi observado a presença de muitas 

formigas em M. schomburgkii em entorno de sua inflorescência e frutos. 

É nativa do Brasil, ocorre na região Norte, exceto nos estados do Acre e 

Rondônia e no Nordeste somente no estado do Maranhão (Lohmann 2013). É típica de 

florestas alagáveis periodicamente (Gentry 1997). Na RDS tem ocorrência frequente em 

ambiente de igapó, na margem do lago do Tupé, igarapé das Pedras e igarapé Terra 

Preta a pleno sol, com ramos pendentes. 
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Material examinado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé, comunidade São João do Tupé, igarapé Terra Preta, 31-III-2012 

(fr.), G.L. de Oliveira, 37 (INPA/HUAM); Id. lago do Tupé, 31-III-2012 (fl.), G.L. 

Oliveira, 43 (INPA/HUAM); Id. 31-III-2012 (fr.), G.L. Oliveira, 44 (INPA/HUAM). 

Material complementar: AMAZONAS, Manaus, enseada grande, Ponta Negra, 5-IV-

1961, W. Rodrigues, J. Lima 2322 (INPA); PARÁ, Oriximiná, Rio Trombetas, margem 

esquerda, 9-VII-1980, C.A. Cid, J. Ramos e C.D. Mota, 1404 (INPA). 

 

  



  

65 
 

 

Figura 12. Memora schomburgkii. A) corola vista frontal, B) cálice com glândulas, C) fruto 

linear achatado dorsiventralmente, D) glândulas espalhadas no fruto, E) heterofilia folhas 

bifolioladas e pinadas, F) glândulas espalhadas na lâmina, G) Peseudoestípulas com glândulas, 

H) folha bifoliolada com gavinha herbácea. 
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Periarrabidaea A. Samp. Annaes da Academia Brasileira de Sciencias 6: 175. 1934. 

Liana. Ramo cilíndrico, glândulas interpeciolares, pseudoestoestípulas em escalas que 

se assemelham a pequenas bromélias. Folhas 3 – folioladas, gavinha trífida curta. 

Inflorescência axilar, dicásio tirsóide, cálice tubular à campanulado, truncado ou pouco 

dividido, com glândulas, corola amarela, campanulada, reta, membranácea, estames 

inclusosanteras glabras, ovário cillindrico, lepidoto, 2-4 fileiras de óvulos por lóculos, 

disco nectaríferos anelar. Fruto linear, coriáceo, com lenticelas, semente fina, bialada.  

 Periarrabidaea é monoespecífico, P. truncata é restrita a Amazônia, 

principalmente a Amazônia brasileira até a região da Guyana (Fischer et al. 2004). 

Periarrabidaea truncata A. Samp. Boletim do Museu Nacional de Rio de Janeiro 12(3, 

4): 86. 1936. Figura 13. 

Liana. Ramo herbáceo, cilíndrico, desprovido de ala ou projeções laterais, maciço, 

ritidoma pardo, estriado, sem dilatações nos nós, com campo de glândulas pateliformes 

interpeciolares, campo de glândulas entre peciólulos ausente, glabro, esparsamente 

lenticelado, lenticelas circulares à elípticas, dispersa, parda; pseudoestípula persistente,  

uncinada, ovada, 0,52 x 0,12 cm, com tricoma esparso, tector setoso, glândula ausente. 

Folha oposta, 2 – foliolada, pecíolo cilíndrico, 0,91 – 1,36 x 0,09 – 0,18 cm, sem 

dilatação, com tricoma esparso, tector setoso, glândula ausente, peciólulo 0,30 – 0,66 x 

0,08 – 0,13 cm, sem dilatação, com tricoma esparso, tector setoso, glândula ausente; 

gavinha trífida curta, herbácea, estriada, ápice uncinado, 1,00 mm diâmetro, parda; 

limbo elíptico à ovado, na face adaxial verde escuro, na face abaxial verde claro, 

simétrico, 6,70 – 19,9 x 3,34 – 7,13 cm, base cuneada, margem inteira, revoluta, ápice 

acuminado, coriáceo, glabro em ambas as faces, domáceas ausentes, com glândula 

somente na face adaxial; venação primária abaxial proeminente, adaxial imersa, pinada, 

amarela, glabra, venação secundária broquidódroma, arqueada, submarginal, bulada, 



  

67 
 

amarela, venação terciária reticulada, oblíqua, desprovida de glândula. Inflorescência 

axial, cima bípara ou dicásio, 3,19 – 15,0 cm de comprimento, piloso, com campo de 

glândula pateliforme, bráctea linear, 1,76 – 2,67 mm de comprimento, pilosa, 

desprovida de glândula, bractéola 0,84 – 1,07 mm de comprimento, pedicelo 0,50 – 9,95 

mm de comprimento; cálice verde amarelado, tubular campanulado, 0,90 – 1,29 x 0,35 

– 0,56 cm, mucronado, com tricoma, tector setoso, glândula ausente; corola zigomorfa, 

odor ausente, infundibuliforme, achatado dorsiventralmente, lobos amarelo opaco, 2,34 

– 2,65 x 1,21 – 1,59 cm, com tricoma em ambas as faces, tubo 2,68 – 3,52 x 0,51 – 0,97 

cm, amarelo, tricomas somente na parte exterior, tector, moniliforme, amarelo, glândula 

ausente; estames inclusos, didínamos, epipétalos, inseridos no mesmo nível, maiores 

1,40 cm de comprimento, menores 1,17 cm de comprimento, amarelo, inserção com 

tricoma glandular, pedicelado, filete glabro, antera retrorsa, glabra, conectivo aplanado, 

glabro, estaminódio glabro, 1,94 mm de comprimento; disco nectarífero pateliforme, 

1,18 x 0,43 cm; ovário súpero, oblongo, 2,60 x 1,05 mm, bilocular, 2 fileiras de óvulos 

por lóculo, glabro, lepidoto, estilete 2,69 cm de comprimento, estigma bífido, laminar. 

Fruto não observado. 

  

Caracteriza-se por apresentar ramos lenticelados, pseudoestípulas uncinadas 

podendo surgir várias no mesmo nó principalmente se a gema estiver em 

desenvolvimento. Folíolos coriáceos, glabros, elípticos a oblongos, cálice tubular, com 

tricomas, corola amarela opaco com lobos planos com ápices afilados que lembram uma 

estrela são característicos desta espécie. Difere de M. ventricosa A. H. Gentry, por 

apesentar os estames inclusos e não apresenta a corola ventricosa, característica que deu 

nome à espécie. Registro novo para a Reserva e provavelmente para a ciência. 
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Segundo registro do herbário INPA, a espécie ocorre nos estados do Amazonas e 

Rondonia.  

Material examinado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé, comunidade Julião, trilha Julião – Tupé, 21-XII-2012, (fl.) G. L. 

Oliveira et al. 59, 60, 61, 75 (INPA/HUAM).   

Material complementar: AMZONAS, Manaus, Floresta da Reversa Ducke, Estrada 

Manaus-Itacoatira, Km 26, 11-VIII-1995, Lohmann, L. G. 33 et al. (fl.) (INPA). 

RONDONIA, Floresta secundária entre Jaciparaná e Rio Madeira, 26-VI-1968, Prance, 

G. T. 5233 et al. (fl.) (INPA)   
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Figuara 13. Periarrabidaea truncata. (A) Corola infundibiuliforme, (B) Vista frontal dos 

lobos da corola afilados nas extremidades, (C) inflorescência cima bípara ou dicásio, (D) 

cálice tubular campanulado, (E) folíolo glabro, (F) glândulas espalhadas na lâmina foliar, (G) 

campos de glândulas interpeciolarese pseudoestípulas uncinadas ovadas, (H) gavinha 

herbácea trífida curtas. 
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Pleonotoma Miers, Proceedings of the Royal Horticultural Society of London 3: 184. 

1863.  

Liana. Ramos tetragonais, de liso à estriado, frequentemente com arestas arroxeadas e 

destacáveis, geralmente maciço; pseudoestípulas foliácea ou não, campos de glândulas 

interpeciolares e entre peciólulos ausentes. Folha biternada, ternado bipinada ou terno-

tripinada, raro ternada, com pina terminal frequentemente modificada em gavinha 

trífida. Inflorescência terminal ou axilar, racemo; cálice campanulado, cupuliforme ou 

tubuloso, geralmente curto 5 – denteado, glanduloso; corola branca, creme, amarelo 

opaco e amarela rosado ou arroxeado, geralmente com fauce amarela corola 

infundibuliforme à hipocrateriforme, frequentemente pubescente; ovário oblongo a 

linear, usualmente denso lepidoto, óvulos bi à multisseriados por lóculo; disco 

nectarífero pulviniforme. Fruto cápsula septífraga, oblonga, linear à lanceolada; 

semente retangular, delgada, bialada, membranácea. 

 

Pleontoma é um gênero pequeno com 12 espécies neotropicais, com distribuição 

da Guatemala ao Brasil, incluindo Trindade e Tobago, ocorre em florestas tropicais 

úmidas das Américas do Sul e Central (Gomes 2006). No Brasil possui distribuição na 

região Norte (centro da diversidade de gênero), região de transições floresta-pantanal 

mato-grossense, matas secas do Brasil Central, região Sudeste, em caatinga e transições 

cerrado-caatinga do nordeste brasileiro. Há registro do gênero em áreas de terra-firme e 

áreas inundadas. Na RDS tupé o gênero está representado por duas espécies que foram 

coletadas em áreas de terra-firme P. jasminifolia e P. variabilis.  
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Pleonotoma jasminifolia (Kunth) Miers. Proceedings of the Royal Horticultural Society 

of London 3: 184. 1863. Figura 14.  

Liana. Ramo herbáceo, quadrangular, alado ou cristado, maciço, ritidoma ausente, liso, 

sem dilatações nos nós, campos de glândulas interpeciolares e entre peciólulos ausentes, 

glabro, lenticelas ausente; pseudoestípula persistente, foliácea, reniforme, 1,45 – 1,65 x 

1,70 – 2,01 cm, glabra, com glândula. Folha oposta, ternada à tripinada, pecíolo 

quadrado, 2,57 – 3,96 x 0,13 – 0,15 cm, sem dilatação, com tricoma na região basal e 

apical, tector hirto, com glândula espalhada em toda a extensão, peciólulo 2,97 – 3,15 x 

0,11 – 0,15 cm, dilatado na região basal, glabro, glândula ausente; gavinha trífida longa, 

herbácea, estriada, ápice uncinado, 0,70 mm de diâmetro, verde claro, limbo elíptico à 

ovado, discolor, na face adaxial verde escuro, na face abaxial verde claro; simétrico, 

0,83 – 3,21 x 0,59 – 1,95 cm, base arredondada, margem inteira, plana, ápice 

acuminado, membranáceo, glabro em ambas as faces, domáceas ausentes, com glândula 

espalhada em ambas as faces da lâmina; venação primária abaxial proeminente, adaxial 

imersa, pinada, verde claro, com tricoma em ambas as faces, venação secundária 

broquidódroma, pouco evidente, sub-marginal, plana, verde, venação terciária 

reticulada, desprovida de glândula. Inflorescência axial, cacho ou racemo, 1,19 – 1,66 

cm de comprimento, glabro, bráctea linear, 0,77 mm de comprimento, pilosa, 

desprovida de glândula, bractéola 0,62 – 0,71 mm de comprimento, pedicelo 0,81 – 0,92 

cm de comprimento; cálice verde claro, tubular infundibuliforme, 0,68 – 0,91 x 0,39 – 

0,41 cm, mucronado, glabro, com glândula pateliforme agrupada na região apical; 

corola zigomorfa, odor ausente, infundibuliforme e bilabiada, achatado 

dorsiventralmente, lobos amarelo claro, 1,10 x 1,05 cm, com tricomas em ambas as 

faces, tubo 3,16 x 0,64 cm, amarela, tricoma somente nos lobos, tector incano, fauce 

amarela com guia de néctar proeminente, glândula ausente; estames inclusos, 
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didínamos, epipétalos, inseridos no mesmo nível, maiores 1,68 cm de comprimento, 

menores 1,09 cm de comprimento, amarelo, inserção com tricoma tector hirsuto, filete 

glabro, antera divergente, glabra, conectivo alongado, glabro, estaminódio, glabro, 0,60 

cm de comprimento; disco nectarífero pateliforme, 1,31 x 0,87 mm; ovário súpero, 

linear, 2,57 x 1,04 mm, bilocular, 4 fileiras de óvulos por lóculo, com tricomas, 

glândula ausente, estilete 2,35 cm, estigma bífido, arredondado. Fruto linear, achatado 

dorsiventralmente, cápsula, septífraga, 25,0 x 1,9 cm, base aguda, ápice acuminado, 

verde, liso, glabro, glândulas presentes, dispersa em toda a extensão; semente alada 

retangular, margem recortada, membranácea, endocarpo reduzido, embrião linear, 5,37 

mm de comprimento, síndrome anemocórica. 

 

Pleonotoma jasminifolia é caracterizada por apresentar ramos verdes, 

perfeitamente quadrados com projeções laterais arroxeadas que se destacam facilmente 

nos ramos mais velhos ou ainda em material herborizado. Possui folhas terno-tripinadas, 

porém é mais comum apresentar a folha mais recortada com folíolos pequenos (ca. 5 x 

1,0 cm)  e membranáceos que a distingue das demais espécies do gênero. Inflorescência 

curta, cálice tubular-infundibuliforme, com glândulas na porção apical e tricomas 

semelhantes a cílios, com corolas amarelas a levemente alaranjadas são características 

de fácil observação em campo permitindo o rápido reconhecimento da espécie. Pode ser 

confundida em campo com P. orientalis Sandwith, pela composição das folhas, mas P. 

jasminifolia apresenta pseudoestípulas folhiáceas e reniformes enquanto que P. 

orientalis apresenta pseudoestípulas não foliácea espatulada (Gomes 2006).  

Pleonotoma jasminifolia é nativa do Brasil ocorre em toda a região Norte, em 

alguns estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste (Lohmann 2013).  A referida 
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espécie é frequente na RDS em trilhas da comunidade Julião, coletada em ambiente de 

terra-firme. É ocrrencia nova para a Reserva. 

Material examinado: AMAZONAS, Manaus, RDS Tupé, comunidade Julião, trilha 

Julião-Central, 02-IX- 2012 (fl. e fr.) G. L. Oliveira et. al. 80 (INPA/HUAM). 

Material complementar: AMAZONAS, Manaus, comunidade indígena do murutinga, 

30-IX-2004, Bacelar-Lima, C. G. 33 et al., (INPA); AMAZONAS, Humaitá, Estrada 

Humaitá-Porto Velho, km 60, 30-IV-1982,  L. O. A. Texeira, A. J. Fife, K. McFarland, 

C. D. A. Mata et al. (INPA).  

 

  



  

74 
 

 

 

  Figura 14 Pleonotoma jasminifolia. A) gavinha herbácea e fruto linear achatado 

dorsiventralmente, B) perfil da corola, C) cálice tubular infundibuliforme, D) ápice da gavinha 

trífida longa, E) pseudoestípulas reniformes, F) detalhe do cálice com glândulas e tricomas 

semelhantes a cílios, G) Glândulas espalhadas na lâmina foliar. 
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Pleonotoma variabilis (Jacq.) Miers. Royal Horticultural Society of London 3: 184. 

1863. Figura 15. 

Liana. Ramo lenhoso, quadrangular, desprovido de ala ou projeções laterais, maciço, 

ritidoma marrom esbranquiçado, fendido, sem dilatações nos nós, campos de glândulas 

interpeciolares e entre peciólulos ausentes, glabro, lenticelas ausente; pseudoestípula 

persistente, linear, 0,79 – 0,93 x 0,14 cm, com tricoma esparso, tector incano, com 

glândula. Folha oposta, ternada, biternada, pecíolo quadrado, 1,92 – 3,11 x 0,19 – 0,20 

cm, sem dilatação, com tricoma denso, tector dendrítico, glândula ausente, peciólulo 

2,72 – 3,30 x 0,10 – 0,14 cm, sem dilatação, com tricoma esparso, tector dendrítico à 

setoso, glândula ausente, gavinha trífida curta, herbácea, estriada, ápice uncinado, 0,12 

cm de diâmetro, verde; limbo oblongo à ovado, discolor, na face adaxial verde escuro, 

na face abaxial verde claro, simétrico, 7,7 – 12, 4 x 2,65 – 4,7 cm, base cuneada à 

arredondada, margem inteira, plana, ápice mucronado, cartáceo à membranáceo, com 

tricoma em ambas as faces, adaxial, tector setoso e abaxial, tector dendrítico, domáceas 

ausentes, com glândula espalhada em ambas as faces da lâmina, venação primária 

abaxial proeminente, adaxial imersa, pinada, parda, com tricoma em ambas as faces, 

venação secundária broquidódroma, arqueada, submarginal, bulada, parda, venação 

terciária percurrente ou escalariforme, oblíqua, desprovida de glândula. Inflorescência 

axial, cacho ou racemo, 0,22 cm de comprimento, piloso, glândula ausente, bráctea 

triangular, 0,08 mm de comprimento, pilosa, desprovida de glândula, bractéola ausente 

ou caduca, pedicelo, 1,01 cm de comprimento; cálice verde amarelado, tubular 

campanulado, 1,39 x 0,45 cm, mucronado, com tricoma, tector dendrítico à setoso, com 

glândula pateliforme agrupada na região apical; corola zigomorfa, odor adocicado, 

infundibuliforme e bilabiada, achatado dorsiventralmente, lobos creme, 1,87 – 2,27 x 

1,62 – 1,85 cm, com tricomas em ambas as faces, tubo 4,37 x 1,31 cm, amarela, tricoma 
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somente nos lobos, glandular, séssil, dendrítico à setoso, fauce amarela opaca, guia de 

néctar proeminente, glândula presente, na parte externa do lobo; estames inclusos, 

didínamos, epipétalos, inseridos no mesmo nível, maiores 2,16 cm de comprimento, 

menores 1,59 cm de comprimento, amarelo, inserção com tricoma tector setoso e 

glandular pedicelado, filete glabro, antera transversa, glabra, conectivo arredondado, 

glabro, estaminódio glabro, 7,08 mm de comprimento; disco nectarífero anelar, 1,31 x 

0,68 cm; ovário súpero, linear, 3,74 x 1,05 mm, bilocular, 3 fileiras de óvulos por 

lóculo, glabro, glândula presente, estilete 2,70 cm de comprimento, estigma bífido, 

espatulado. Fruto não observado. 

 

Pleonotoma variabilis apresenta ramos quadrangulares acinzentados quando 

velho e verdes quando novo, com arestas arroxeadas que não se desprendem, 

pseudoestípulas lineares, rígidas, espatuladas com glândulas no ápice, folhas biternadas 

com foliólulos elípticos, pubescência perceptível ao toque e tricomas dendríticos. 

Morfologicamente assemelha-se a P. dendrotricha Sandwith, as duas espécies foram 

separadas por Sandwith (1958) sobretudo pela presença de indumento denso e seis 

séries de óvulos por lóculo descritos para P. dendrotricha. Gomes (2006) afirma que 

tais características não são suficientes para separá-las e propõem a redução de P. 

dendrotricha á sinonímia de P. variabilis, sendo esta a mais antiga. 

No Brasil é nativa, ocorre somente na região Norte nos estados do Amazonas, 

Amapá e Pará (Gomes 2006, Lohmann 2013). Na RDS Tupé foi encontrada somente 

uma vez coletada em ambiente de terra-firme a pleno sol. É registro novo para a 

Reserva. 
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Material examinado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé, comunidade Julião, trilha Julião - Tupé, 29-IX-2012, (fl.) G. L. 

Oliveira et al. 74 (INPA/HUAM).  

Material complementar: AMAZONAS, Manaus, Campo Dr. Vieiralves, VII-1959, 

Rodrigues, W. A. et al. 1205 (INPA). AMAZONAS,  Manaus, estrado do INPA, 12-III-

1974, Gentry, A. H. et al. 10454 (INPA).  
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Figura 15 Pleonotoma variabilis . A) inflorescência axilar, vista frontal da corola, B) folha 

bipinada, C) cálice cupular, D) gavinha herbácea, E) folíolo piloso, F) campo de glândulas 

interpeciolares ausentes, G) pseudoestípulas inconspícuas. 
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Pyrostegia C. Presl. Abhandlungen der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der 

Wissenschaften, ser. 5 3: 523. 1845.  

Liana. Ramos sub-angulados, com ou sem glândulas interpeciolares, pseudoestípula 

geralmente inconspícua, pequenas a subuladas.  Folhas 2 – 3 foliolada, com folíolo 

terminal modificado em gavinha simples ou trífida.  Inflorescência terminal ou 

panículas axilares, em geral com flores numerosas; cálice campanulado, truncado 5 –

denteado, corola estreita, tubular infundibuliforme, vermelha a laranja (raramente 

amarelo), estames exsertos, anteras glabras, disco nectarífero anelar, ovário linear 

tetragonal, lepidoto. Fruto cápsula, achatado dorsiventralmente, linear, liso, semente 

delgado, bialada, hialina, membranácea. 

Distribuição: Pyrostegia é um gênero com apenas 4 espécies, nativas da América do 

Sul (Fischer et al. 2004; Pool 2008). No Brasil ocorrem as 4 espécies com ampla 

distribuição em todas as regiões geográficas. Na RDS está representado por uma espécie 

apenas, P. cinerea, coletada em ambiente de terra-firme. 

 

Pyrostegia cinerea Bureau ex K. Schum.  Die Natürlichen Pflanzenfamilien 4(3b): 223. 

1894. Figura 16. 

Liana. Ramo lenhoso, subtetragonal, desprovido de ala ou projeções laterais, maciço, 

ritidoma ausentes, estriado, sem dilatações nos nós, com campos de glândulas 

pateliformes interpeciolares em ambas as faces, com campos de glândulas pateliforme 

entre peciólulo somente na face adaxial, com tricoma em toda a extensão, tector 

tomentoso, branco, densamente lenticelado, lenticelas circulares à elípticas, dispersa, 

amareladas, pseudoestípula inconspícua. Folha oposta, 2 – 3 foliolada, pecíolo 

cilíndrico, 2,02 – 0,87 x 0,10 – 0,11 cm, sem dilatação, com tricoma denso, tector 

tomentoso, glândula ausente, peciólulo 0,73 – 1,13 x 0,07 – 0,11 cm, peciólulo sem 
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dilatação, com tricoma denso, tector tomentoso, glândula ausente; gavinha simples não 

ramificada, herbácea, lisa, arredondado, 0,88 mm de diâmetro, esbranquiçado; limbo 

elíptico à ovado, discolor, na face adaxial verde escuro esbranquiçado, na face abaxial 

verde claro esbranquiçado, simétrico, 6,51 – 10,3 x 3,01 – 5,00 cm, base arredondada, 

margem inteira, revoluta, ápice agudo, membranáceo, com tricoma em ambas as faces, 

tector tomentoso, domáceas ausentes, com glândula espalhada em ambas as faces da 

lâmina; venação primária abaxial proeminente em ambas as faces, pinada, 

esbranquiçada, com tricoma em ambas as faces, venação secundária broquidódroma, 

linear, submarginal, bulada, esbranquiçada, venação terciária percurrente ou 

escalariforme, oblíqua, desprovida de glândula. Inflorescência terminal e axial, tirso, 

15,4 – 33,5 de comprimento, piloso, com campo de glândula pateliforme, bráctea linear, 

6,27 – 7,77 mm de comprimento, pilosa, desprovida de glândula, bractéola 0,14 – 0,25 

mm de comprimento, pedicelo 0,27 – 1,31 cm de comprimento; cálice verde claro, 

cupular campanulado, 0,52 – 0,66 x 0,27 – 0,36 cm, 5 – denticulado, com tricoma, 

tector, tomentoso, glândula ausente; corola zigomorfa, odor ausente, infundibuliforme à 

bilabiada, cilíndrico, lobos laranja, 0,31 – 1,4 x 0,34 – 0,39 cm, com tricomas em ambas 

as faces, tubo 2,39 – 3,11 x 0,65 – 0,85 cm, laranja, tricoma somente na parte exterior, 

tector, setoso, fauce laranja, guia de néctar indiferenciado, glândula ausente; estames 

exsertos, didínamos, epipétalos, inseridos no mesmo nível, maiores 3,1 cm de 

comprimento, menores 2,7 cm de comprimento, laranja, inserção com tricoma tector 

setoso, filete glabro, antera divergente, glabra, conectivo pontiagudo, glabro, 

estaminódio presente, glabro, 0,72 cm de comprimento, disco nectarífero cupular, 0,99 

x 0,03 mm; ovário súpero, linear, 2,01 x 0,72 mm, bilocular, 2 fileiras de óvulos por 

lóculo, com tricomas, glândula presente, estilete 3,76 cm de comprimento, estigma 

bífido, laminar. Fruto cápsula linear, achatado dorsiventralmente septífraga, 19,5 – 22,5 
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x 0,80 – 0,83 cm, base aguda, ápice acuminado, verde, liso, glabro, glândulas ausentes; 

semente alada retangular, parda à hialina, margem inteira, membranácea, endocarpo 

reduzido, embrião linear, 2,81 mm de comprimento, síndrome anemocórica. 

 

Pyrostegia cinerea é facilmente reconhecida em campo por apresentar 

pilosidade esbranquiçada em quase todas as estruturas bastante evidente na face adaxial 

do limbo, 2 à 3 foliolada com margem do folíolo revoluta, inflorescência longa (ca. de 

15,4 – 33,5 de comprimento). De acordo com Pool (2008) esta é a única espécie de 

Pyrostegia que apresenta gavinha simples, glândulas interpeciolares e corola 

externamente pubescente, e relata ainda que tais caracteres não são típicos de 

Pyrostegia, e sim de Arrabidaea, porém P. cinerea difere-se de Arrabidaea por sua 

corola laranja estreita, tubular infundibiuliforme, fortemente bilabiada e estames 

exertos. O mesmo autor cita A. lauta Bureau & K. Schum., como muito similar a P. 

cinerea tanto por suas estruturas reprodutivas como vegetativas e já foi colocada em 

Pyrostegia, entretanto difere-se por apresentar  pré floração imbricada, corola vermelha, 

de textura fina e cálice capanulado.  

Nativa do Brasil ocorre em apenas dois estados da região Norte, Pará e 

Tocantins e Nordeste somente no estado da Bahia (Lohmann 2013). Pool (2008) 

registrou a espécie em área de campina próxima a região de Manaus. Na RDS Tupé foi 

coletada em ambiente de terra-firme, em área sombreada. É registro novo para a 

Reserva.   

Material examinado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, Comunidade Julião, trilha Julião – São João, 15-VIII- 2012 (fl. e fr.) G. L. 

Oliveira et al. 69 (INPA/HUAM). 
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Material complementar: AMAZONAS, Manaus, estrada do Aleixo, km 10, 7-VII-77, 

W. Rodrigues e J. Maria Albuquerque, 9705 (INPA); AMAZONAS, Manaus, estrada 

do Aleixo 26-XI-1974, Gentry, 12857 (INPA).   
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Figura 16 Pyrostegia cinerea. A) inflorescência terminal tirso, B) perfil da corola, C) corola 

bilabiada com estames exertos, D) cálice cupular campanulado, E) frutos lineares achatados 

dorsiventralmente, F) glândulas espalhadas na lâmina, G) campo de glândulas interpeciolares 

e pseudoestípulas inconspícuas H) gavinha herbácea. 
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Stizophyllum Miers Proceedings of the Royal Horticultural Society of London 3: 197–

198. 1863.   

Liana. Ramo cilíndrico, oco, pubescente, glândula interpeciolar presente, 

pseudoestípula inconspícua ou espatácea. Folha 3 – foliolada, gavinha simples ou 

trífida. Inflorescência axilar, racemo, com poucas flores; cálice campanulado, às vezes 

inflado, irregularmente bilabiado a 5 – lobado, membranáceo, com glândulas; corola 

branca a magenta, tubular a campanulada, membranácea; estames inclusos, anteras 

glabros à levemente pubescente; ovário linear tetragonal, lepidoto, 2 fileiras de óvulos 

por lóculo, disco nectarífero anelar, cápsula estreita, linear cilíndrica, pubescente. Fruto 

cápsula estreita, linear, cilíndrica, pubescente, sem lenticelas; semente glabra, delgada, 

bialada. 

Trata-se de um gênero com 3 espécies apenas, ocorrendo do Sul do México à 

Bolívia (Fischer 2004). No Brasil está bem distribuído geograficamente em quase todo 

o país, exceto nos estado do Rio Grande de Sul e Santa Catarina, (Lohmann 2013). Na 

RDS o gênero está representado por uma espécie apenas, S. riparium coletado em área 

de terra-firme.     

 

Stizophyllum riparium Miers. Proceedings of the Royal Horticultural Society of London 

3: 197–198. 1863. Figura 17.  

Liana. Ramo lenhoso, cilíndrico, desprovido de ala ou projeções laterais, oco, ritidoma 

marrom-acinzentado, estriado, sem dilatações nos nós, campos de glândulas 

interpeciolares ausentes, campos de glândulas entre peciólulos ausente, com tricomas 

em toda a extensão, tector tomentoso, marrom, lenticelas ausente; pseudoestípula 

persistente, linear, 0,73 x 0,11 cm, com tricoma denso, tector tomentoso, desprovida de 

glândula. Folha oposta, 2 – 3 foliolada, pecíolo cilíndrico, (4,50) 7,11 – 9,26 x 0,20 – 
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0,26 cm, sem dilatação, com tricoma denso, tector tomentoso, glândula ausente, 

peciólulo 1,48 – 2,68 x 0,12 – 0,20 cm, sem dilatação, com tricoma denso, tector 

tomentoso, glândula ausente; gavinha simples não ramificada, lenhosa, estriada, 

arredondado, 2,25 mm de diâmetro, marrom, limbo ovado, discolor, na face adaxial 

verde escuro, na face abaxial verde claro, 10,6 – 22,2 x 5,8 – 8,9 cm, base arredondada à 

oblíqua ou desigual, margem inteira, revoluta, ápice mucronado, coriáceo, com tricoma 

somente na face abaxial, tector setoso, ausentes, com glândula somente na face abaxial; 

venação primária abaxial proeminente, adaxial plana, pinada, parda, com tricoma em 

ambas as faces, venação secundária broquidódroma, linear, submarginal, bulada, parda, 

venação terciária percurrente ou escalariforme, oblíqua, desprovida de glândula. 

Inflorescência axial, cima unípara ou monocásio, 0,72 cm de comprimento, piloso, 

glândula ausente, bráctea triangular, 2,02 – 2,59 cm de comprimento, pilosa, bractéola 

ausente ou caduca, pedicelo 1,36 – 1,91 cm de comprimento; cálice branco, inflado, 

1,26 – 1,49 x 0,60 – 0,85 cm, 3 – 4 denteado, com tricoma, tector incano, glândula 

ausente, corola zigomorfa, odor ausente, tubular, achatado dorsiventralmente, lobos 

branco, 1,55 – 1,88 x 1,44 – 1,57 cm, com tricomas em ambas as faces, tubo 0,95 x 1,11 

cm, branca, tricoma em toda a corola, tector estrelado, glândula ausente. Fruto linear, 

cilíndrico em corte transversal, cápsula. Septífraga, 45,5 x 0,08 cm, base aguda, ápice 

agudo, marrom, liso, com tricomas densos, pardo, glândulas ausentes, semente alada 

retangular, parda, margem recortada, membranácea, endocarpo reduzido, embrião 

linear, 4,55 mm de comprimento, síndrome anemocórica. 

 

A referida espécie é conhecida popularmente como “canudo de São João” 

devido a presença do ramo oco característico do gênero. Além disso, apresenta 

pseudoestípulas pequenas e rígidas pecíolo longo ca. 10 cm, folíolos com nervuras 
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primária e secundárias proeminentes dando um aspecto rugoso e áspero na face abaxial 

do mesmo, inflorescência em tufos axilares com raque pouco desenvolvida, cálice 

inflado e corola esbranquiçada. Os frutos de S. riparium podem ser grandes, cilíndrico e 

pontiagudos nas extremidades o que auxilia bastante na identificação da espécie em 

campo.  

No Brasil é nativa com registro em todas as regiões exceto no Sul do país 

(Lohmann 2013). Na RDS Tupé é frequente a ocorrência da referida espécie em área 

aberta, degradada, a pleno sol, com ramos pendentes. É registro novo para a reserva.     

Material examinado: AMAZONAS, Manaus, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé, comunidade Julião, trilha Julião-Central, 15-VIII-2012 (fr.), G. L. 

Oliveira, 71 et al. (INPA/HUAM); Id. 02-XI-2012 (botões florais), G. L. Oliveira, 79 

(INPA/HUAM). 

Material complementar: AMAZONAS, Manaus, estrada antiga do passarinho, 7-III-

57, J. Chagas, s.n. (INPA); AMAZONAS, Manaus, Floresta da Reserva Ducke, estrada 

Manaus-Itacoatiara, km 26, 22-V-1998, Lohmann, L. G. 80 et al. (INPA). 
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Figura 17. Styzophyllum riparium. A) inflorescência axilar racemo, B) cálice inflado, C) ramo 

oco, D) folíolo glabro, E) glândulas espalhadas na lâminar foliar, F) pseudoestípula não 

foliácea, G) folha bifoliolada com gavinha lenhosa. 
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 CONCLUSÕES 

Caracteres vegetativos e reprodutivos como: aspecto e preenchimento dos 

ramos, presença de glândulas e indumentos no limbo e nas regiões interpeciolares, 

morfologia das pseudoestípulas, ápices de gavinhas, pilosidade das corolas são bons 

caracteres à serem avaliados na distinção da espécies de Bignoniaceae e bastante 

diagnostico em alguns casos. Mansoa e Handroanthus foram os gêneros mais 

representativos, com três espécies cada. A ocorrência de H. riodocensis na RDS Tupé é 

registro novo para o estado e para a região Norte.  

 A maioria das espécies apresentou floração no final da estação chuvosa e início 

da seca e frutificação no início da estação chuvosa. Muitas apresentaram longo período 

de floração (ESTACIONÁRIO com cinco espécies e CORNUCÓPIA e 

ESTACIONARIO MODIFICADO com quatro espécies cada) e corola do tipo 

CYDISTA (oito espécies) e ANEMOPAEGMA (sete espécies). 

 Apesar da proximidade com a área urbana de Manaus, são apresentados sete 

novas ocorrências de Bignoniaceae para a RDS Tupé e a baixa similaridade observada 

com os poucos estudos de Bignoniaceae na Amazônia Central reflete a necessidade de 

mais estudos com a família.  

AGRADECIMENTOS 

 As autoras agradecem as agências de fomento FAPEAM pelo apoio logístico e 

de infra-estrutura no campo através dos projetos PIPT e PINFRA e também pela 

concessão da bolsa de mestrado à primeira autora e a possibilidade da aquisição de bens 

duráveis utilizados durante esse estudo através do projeto CNPq CT- AMAZÔNIA e 

CAPES PNADB 518/2009. Agradecemos ainda aos moradores do Julião e São João do  

 



  

89 
 

Tupé pela acolhida em suas comunidades e aos membros do projeto Biotupé pelo apoio 

em campo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

APG (Angiosperm Phylogeny Group). 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny 

Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical 

Journal of the Linnean Society, 161(2):105-121. 

Bureau, L. E., Schumann, K. 1896-7.`Bignoniaceae. In: Martius, C. F. P., Eicler, A. G. 

(Eds.). Flora Brasiliensis. Monachii: Fird. Fleischer. 1896-7. 8: 2-298 p. 

 

Cavalcanti, M. J; Santos-Silva, E. N. 2009. Free Delta: um sistema de software livre 

para o processamento de descrições taxonômicas,. In: Biotupé: meio físico, diversidade 

biológica e sociocultural do baixo Rio Negro, Amazônia Central. 

Vol.2.(http://biotupe.org/livro/vol2/). Santos-Silva, E. N.; Scudeller, V.V. (Eds.). UEA 

Ltda. Manaus, Amazonas,89-95. 

Clements, C. R. 1999. Economic Botany. 1999. 53 (2) 188-202.  

De Candolle, A. 1845. Prodromus: Systematis Naturalis Regni Vegetalis. Paris. 

Sumptibus Fortin, Masson et Sociorum. 1845. 143-248 p. 

 

Ellis, B., Daly, D. C., Hickey, L. J., Johnson, K. R., Mitchell, J. D., Peter, W.; Wing, 

S.L. 2009. Manual of leaf architecture. Cornell University Press. New York. 2009. 175 

p.  

Engler, A. & Prantil, K. 1891. Pflanzen Familien. Verlag von Wilhelm Engelmann. 

1891. 252 p. 

Fabris, H.A. 1965. Flora da Argentina. 1965. No 43. 419 p. 

Fischer, E.; Theisen, I. e Lohmann, L. G. 2004. Bignoniaceae. In J. W. kadereit (ed.). 

The Families and Genera of Vascular Plants Vol. VII, Springer-Verlag Heidelberg, 

Alemanha 9-38 p. 

Gentry, A. H. 1973. Bignoniaceae. In:. Woodson, R. E.; Schery, R.W. Flora do 

Panamá. part IX. Annals of the Missouri Botanical Garden. Vol. 60. 780 – 977. 

 

Gentry, A. H. 1974a. Coevolutionary patterns in Central American Bignoniaceae. 

Ann. Mo. Bot. Gard., 61:728-759. 

Gentry, A. H. 1974b. Flowering phenology and diversity in tropical Bignoniaceae. 

Biotropica, 6: 64-68. 

 

Gentry, A. H. 1980. Bignoniaceae part I (Crescentieae and Tourrettieae). Bronx: The 

New York Bot. Gard. Flora Neotropica; Monograph, 25: 1-130. 

 

Gentry, A. H. 1992a. Bignoniaceae part II (tribe Tecomeae). Bronx: The New York 



  

90 
 

Bot. Gard. (Flora Neotropica; Monograph, v. 25, n. 2), 340 p.  
 

Gomes, B. M. 2006. Revisão de Pleonotoma Miers (Bignonieae, Bignoniaceae). 

Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, Distrito Federal, 96 p. 

Grose, S. O.; Olmstead R. G. 2009. Taxonomic Revisions in the Polyphyletic 

GenusTabebuias (Bignoniaceae). Systematic Botany 32: 660–670 

Hamaguchi, J. O. 2009. Estrutura e composição florística das espécies arbóreas e 

arbustivas de uma floresta de igapó no Lago Tupé, Manaus, AM. Dissertação de 

Mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas. 80 p. 

Harris, J. G.; Harris M. W. 1999. Plant identification Terminology: An illustrated 

glossary. 6 ed. Spring Lake Publishing, Utah. 1999. Payson, UT. 198 p. 

Lohmann, L. G. 2006. Untangling the Phylogeny of Neotroical Lianas (Bignonieae, 

Bignoniaceae). American Journal of Botany 93(2): 304–318.   

Lohmann, L. G. 2013. Bignoniaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro. (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2013/FB112305). Acesso 

em 30/05/2013. 

Mello, J. C. 1952. Bignoniaceae Paulistanas. Arquivos do Museu Paranaenses. Vol. XI. 

5-205 p. 

Nee, M. 1995. Flora Preliminar da Projeto Dinâmica Biológica de fragmentos 

Florestais (PDBFF). New York Botanical Garden e INPA/Smithsonian Projeto 

Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestal. 1995. 263 p. 

Olmstead, R. G.; Zjhra M. L., Lohmann L. G., Grose S. O. e Eckert A. J. 2009. A 

molecular phylogeny and classification of Bignoniaceae. American journal of Botany 

96(9): 1731-1743. 

 

Pool, A. 2008. A Review Of the Genus Pyrostegia (Bignoniaceae). Annals of the 

Missouri Botanical Garden, 95:495-510. 

 

Radford, A. E.; Dickison, W. C.; Massey, J. R.; Bell, R. 1974. Vascular plant 

systematics. New York: Harper & Row. 1974. 891p. 

 

Ribeiro, J. E. L. S.; Hopkins, M. J. G., Vicentini, A.; Sothers, C. A.; Costa, M. A. S. ; 

Brito, J. M.; Souza, M. A. D.; Martins, L. H. P.; Lohmann, L. G.; Assunção, P. A. C. L.; 

Pereira, E. C.; Silva, C. F.; Mesquita, M. R. & Procópio, L. C. 1999. Pp 608-623. Flora 

da Reserva Ducke: Guia de Identificação das plantas vasculares de uma floresta de 

terra-firme na Amazônia Central. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

Manaus, Amazonas. 816p. 

 

Scudeller, V. V.; Vieira, M. F. & Carvalho-Okano, R. M. 2008. Distribuição Espacial, 

Fenologia da Floração e Síndrome Floral de espécie de Bignonieae 

(BIGNONIACEAE). Rodriguésia 59: 297-307.  

Scudeller, V.V.; Souza, A.M.G. 2009. Florística da mata de igapó na Amazônia Central, 

p. 97-108. In: Biotupé: meio físico, diversidade biológica e sociocultural do baixo Rio 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2013/FB112305


  

91 
 

Negro, Amazônia Central. Vol.2. (http://biotupe.org/livro/vol2/). Santos-Silva, E. N.; 

Scudeller, V. V. (Eds.). UEA Ltda. Manaus, Amazonas. 

Scudeller, V.V.; Ramos, R.A.; Cruz, M.E.G. 2009. Flora fanerogâmica da floresta de 

terra firme na RDS Tupé, p. 109-120. In: Biotupé: meio físico, diversidade biológica e 

sociocultural do baixo Rio Negro, Amazônia Central. 

Vol.2.(http://biotupe.org/livro/vol2/). Santos-Silva, E. N.; Scudeller, V.V. (Eds.). UEA 

Ltda. Manaus, Amazonas. 

Spangler, R. E.; Olmstead, R. G. 1999. Philogenetic Anlyses of Bignoniaceae basead on 

the cpDNA gene sequences rbcL and ndhF. Annals of Missouri Botanical Garden 86: 

33-46. 

 

Souza, V. C.; Lorenzi, H. 2012. Botânica Sistemática: Guia ilustrado para 

identificação das famílias de Fanerógamas nativas e exóticas na Brasil, baseado na 

APG III. 3 ed. Instituto Plantarum de Estudos da Flora LTDA. 768p. 

   

Tropicos.org.Missouri Botanical Garden. http://www.tropicos.org Acesso em 13 Jun 

2013. 

 

Weberling, F. 1989. Morphology of flowers and inflorescences. Cambridge: 

Cambridge University, p. 201-313. 

Woodson, R. E.; Schery, R.W. 1973. part IX. Flora do Panamá. Annals of the Missouri 

Botanical Garden. Vol. 60. 

  

http://www.tropicos.org/


  

92 
 

CAPÍTULO II 

Caracterização anatômica da folha de 12 espécies de Bignoniaceae.  
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RESUMO 

Bignoniaceae possui ca. 120 gêneros e 800 espécies distribuídas, sobretudo nos 

neotrópicos. Sua maior diversidade está nas espécies de hábito lianescente com plantas 

ascendendo às copas das árvores, compondo um importante elemento no dossel da mata, 

bastante útil na conexão das mesmas e importante para a fauna local, porém dificultado 

bastante a coleta da material fértil. De maneira geral, os caracteres vegetativos não são 

tão eficientes no reconhecimento das espécies como os reprodutivos. O que torna a 

busca por caracteres diagnósticos, principalmente vegetativos, premente, ainda mais no 

caso das Bignoniaceae com hábito lianescente. Sendo assim, este trabalho analisou as 

estruturas internas das folhas de 12 espécies de Bignoniaceae ocorrente na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Tupé – Manaus/Am. 62 caracteres foram analisados 

sob a luz do microscópio para a descrição das espécies, desses, ressalta o pecíolo o 

formato em corte transversal, a presença de medula oca ou não, presença de feixe 

vascular medular e organização das fibras em relação ao cilindro vascular. Para o limbo, 

o número de camadas de células epidérmicas e espessura da cutícula, tipos de 

estômatos, o número de camadas de parênquima paliçádico, presença de tricomas. Além 

disso, a disposição das fibras e tecidos esclerenquimáticos nas regiões subepidérmicas 

da nervura central são úteis na separação das espécies. A anatomia interna se mostrou 

promissora no auxílio da taxonomia de Bignoniaceae. 

 

Palavras – chaves: Material estéril, caracteres anatômicos, taxonomia. 

 

ABSTRACT 

Bignoniaceae has some. 120 genera and 800 species distributed mainly in the 

Neotropics. Their greatest diversity is within the habit lianescente species with plants 

ascending the treetops, being an important element in the canopy of the forest, very 

useful as connection between them and important to the local wildlife, but making it 

more difficult to collect fertile material. Generally, the vegetative characters of these are 

not so efficient for species recognition as the reproductive ones. That makes the search 

for diagnostic characters, mainly vegetative, urgent, moreover in the case of 

Bignoniaceae with lianescente habit. Being so, this paper analyzed the internal 

structures of the leaves of 12 species of Bignoniaceae occurring in Sustainable 

Development Reserve Tupé - Manaus / Am. 62 characters were analyzed by using the 

microscope for the description of the species. These point out to the petiole cross-

sectional shape, presence of hollow spine or not, the presence of vascular bundles of the 

medulla and fiber structure in relation to the vascular cylinder; concerning the limbus, 

observing the number of epidermal cell layers and the thickness of the cuticle, types of 

stomata, the number of palisade parenchyma layers and presence of trichomes. 

Furthermore, the arrangement of fibers and  sclereides subepidermal tissues in the 

regions of the central spine are useful to distinguish the  species. The internal anatomy 

showed itself promising in helping Bignoniaceae taxonomy. 
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INTRODUÇÃO 

Bignoniaceae possui distribuição pantropical, constituindo cerca de 120 gêneros 

e aproximadamente 800 espécies distribuídas principalmente nos neotrópicos. Foi 

tradicionalmente dividida em oito tribos: Bignonieae, Tecomeae, Crescentieae, Coleeae, 

Tourrettieae, Eccoremocarpeae, Oroxyleae, Schlegelieae (Gentry 1982), no entanto 

evidências moleculares mostram que a família é atualmente composta por sete tribos 

excluindo Schlegelieae (Splanger e Olmstead 1999; Fischer et al. 2004). Estudos 

filogenéticos recentes sugerem o reagrupamento de alguns grupos e apontam a 

existência de oito tribos (Jacarandeae, Tourrenttieae, Tecomeae, Bignonieae, Catalpeae, 

Oroxyleae, Crescentieae e Coleae (Olmstead  et al. 2009). Entretanto, alguns gêneros 

ainda possuem uma posição incerta e alguns clados ainda necessitam de revisão, desse 

modo, permanecendo sem uma nomenclatura formal. 

No Brasil são registrados atualmente 32 gêneros e 391 espécies, com 

distribuição ampla por todo o país, sem restrição de habitats, com registro de ocorrência 

no cerrado, Mata Atlântica, Floresta Amazônica e nos Pampas gaúchos. Na região Norte 

ocorrem 26 gêneros e 191 espécies (Lohmann 2013). Apesar de tamanha 

representatividade a família é pouco estudada na região, dos poucos trabalhos pode-se 

citar a Flora da Reserva Ducke com o maior registro de Bignoniaceae para a região, 25 

gêneros e 52 espécies, (Lohmann e Hopkins 1999), a Flora preliminar do Projeto 

Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF) que lista de 18 espécies e 10 

gêneros para a família (Nee 1995) e a lista das espécies da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável de Tupé Manaus-Am, que cita 10 espécies e nove gêneros (Scudeller e 

Sousa 2009 e Scudeller et al. 2009). 
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Trata-se de uma família de fácil reconhecimento em campo, entretanto, possui 

algumas divergências taxonômicas acerca do posicionamento ao nível específico e até 

genérico. A maior diversidade da família está nas espécies de hábito lianescente (Gentry 

1980). As lianas geralmente ascendem às copas das árvores que compõem o dossel da 

mata dificultando a coleta de material fértil necessário para identificação das espécies, 

isto aponta a necessidade do uso de outras ferramentas para identificação de material 

botânico mesmo quando coletados estéril. 

Trabalhos recentes têm mostrado a importância de estudos anatômicos não só 

para descrições taxonômicas como também para inferências ecológicas e evolutivas da 

família. Historicamente pode-se citar Metcalfe e Chalk (1950), que caracterizaram 

algumas espécies de Bignoniaceae. Segundo os autores, a disposição interna dos tecidos 

da folha e caule de Bignoniaceae são coincidentes com o padrão encontrado em 

Lamiales. Recentemente Mauro et al. (2007) realizaram estudos anatômicos de três 

espécies de Bignoniaceae típicas do cerrado ameaçadas de extinção, Puhl et al. (2007) 

analisaram a anatomia das folhas e do caule jovem de Arrabiadaea chica (Humb. e 

Bonpl.), Silva et al. (2009) analisaram a anatomia foliar de seis espécies de ipês 

cultivadas em Ribeirão Preto – SP, selecionando caracteres com implicações 

taxonômicas. Pace et al. (2009) estudaram a evolução da variante cambial e do floema 

secundário em Bignonieae. Tresvenzol et al. (2011) estudaram a morfoanatomia de 

Memora nodosa, espécie que ocorre no cerrado, relatada com potencial medicinal e, 

finalmente, Costa et al. (2011) caracterizaram morfologicamente folhas e flores de 3 

espécies de Jacaranda cultivadas em Jaboticabal – SP. 

Considerando a escassez de trabalhos anatômicos para o grupo voltados para a 

taxonomia, a dificuldade de coleta de material fértil e identificação das espécies em 

estado vegetativo, o presente trabalho busca caracteres anatômicos de relevância para a 
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identificação de 12 espécies de Bignoniaceae ocorrentes na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Tupé – Manaus - AM, apresentando a descrição 

comparativa detalhada das espécies, uma chave de identificação e pranchas pictóricas.     

MATERIAL E MÉTODOS 

As 12 espécies de Bignoniaceae analisadas pertencem a 9 gêneros, sendo 8  

inseridos em Bignonieae e um em Tecomeae. Os espécimes foram coletados em área de 

terra-firme e igapó na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, localizada a 

margem esquerda do Rio Negro Manaus – Am, a 25 km do centro da cidade. A Reserva 

possui cerca de 12.000ha e foi criada em 2005 a partir do Decreto de Lei (n°88044). 

O material testemunho foi coletado fértil para identificação das espécies e 

depositado no Herbário INPA do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia, Manaus 

– AM com duplicatas no Herbário da Universidade Federal do Amazonas (HUAM) sob 

os registros: Anemopaegma floridum Mart.ex Meisn.– G. L. O. et al. 53, Arrabidaea 

nigrescens Sandwith – G. L. O. et al. 77, Handroanthus barbatus (E.Mey.) Mattos – G. 

L. O. et al. 35, Manaosella cordifolia (DC.) A.H. Gentry – G. L. O. et al. 72, Mansoa 

alliacea (Lam.) – G. L. O. et al. 67, Mansoa kerere (Aubl.) A.H. Gentry – G. L. O. et 

al. 45, M. sp. nov. ined.– G. L. O. et al. 59,  Memora schomburgkii (DC.) Miers – G. L. 

O. et al. 37, Pleonotoma jasminifolia (Kunth) Miers – G. L. O. et al. 80, Pleonotoma 

variabilis (Jacq.) Miers – G. L. O. et al. 74, Pyrostegia cinerea  Bureau ex K. Schum. – 

G. L. O. et al. 69, Stizophyllum riparium Miers – G. L. O. et al. 71.  

As amostras foram identificadas mediante literatura específica, descrições e 

chaves de identificação De Candolle (1845); Engler e Pratl (1891); Bureau & 

Schumann (1896-7); Mello (1952); Fabris (1965); Woodson e Schery (1973); Gentry 

(1980-92); Hopkins e Lohmann (1999), e estão detalhadamente descritas por Luz e 

javascript:makeRequest('index','mode=dv&tid=114074','detalhe');
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Scudeller (cap. I). Os nomes científicos foram confirmados na página eletrônica do 

Tropicos (mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html). 

Foram coletados de dois a três indivíduos de cada espécie. Três a cinco pecíolos 

e folíolos terminais maduros de cada indivíduo analisado foram selecionados, fixados 

em FAA 70% e armazenados em álcool 70%.  

Os cortes transversais foram feitos na região mediana do folíolo (nervura e 

limbo) e na região mediana do pecíolo com uso de um micrótomo de mesa, em seguida 

clarificados em hipoclorito de sódio a 20% e corados com Azul de Astra e safranina 

(safrablau) (1:1). As lâminas histológicas semipermanentes foram confeccionadas com 

gelatina glicerinada 1% ou glicerina 50% seladas com esmalte.  

Para observação da epiderme foliar realizou-se cortes paradérmicos no limbo à 

mão livre com lâmina de barbear, posteriormente clarificados em hipoclorito de sódio a 

20% e corados com azul de Astra e Safranina. Também foi utilizado o método de 

dissociação da epiderme, para tal foram realizados cortes no limbo com ca. 1 cm² 

(ápice, base, região da nervura e margem) colocados em solução de peróxido de 

hidrogênio 30% e ácido acético P.A. (1:1), coradas com safranina alcoólica a 1% e 

submetidas a uma série etanólica (30, 50, 70 e 95%), as lâminas semipermanentes foram 

confeccionadas da mesma forma que os cortes transversais (Kraus e Arduin 1997). As 

observações foram feitas em microscopia de luz e as fotomicrografias obtidas com 

câmera digital Canon PC1252 acoplada a um fotomicroscópio Zeiss Primo Star 

MicroImaging 37081 com escalas nas mesmas condições ópticas. 

Uma lista com 62 caracteres anatômicos foi elaborada para análise histológica 

do limbo e pecíolo. Tais caracteres foram utilizados na elaboração da chave de 

identificação das espécies, inseridos no programa DELTA (Description Language for 

Taxonomy), que consiste de um formato flexível para a codificação da informação 
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taxonômica descritiva e um conjunto de programas para o processamento de dados 

taxonômicos (Cavalcanti e Santos-Silva 2009). 

Para a descrição da epiderme, nervura central, limbo e pecíolo foram seguidas as 

terminologias propostas por Metcalfe e Chalk (1979), Apezzatto-da-Glória e Carmelo-

Guerreiro (2006) e para definição dos tricomas seguiu-se o proposto por Radford et al. 

(1974).  

RESULTADOS 

A análise anatômica das 12 espécies de Bignoniaceae revela que os 62 caracteres 

avaliados em relação ao seu valor taxônomico são comuns em Bignoniaceae, mas se 

mostraram informativos para a determinação das espécies aqui estudas (Tabela 1). 
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Tabela 1. Caracteres anatômicos analisados das 12 espécies de Bignoniaceae ocorrentes na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé – Manaus – AM. 

Estrutura Face Caracteres 

 

Espécies 
 

  

 

 Anemopaegma floridum Arrabidaea nigrescens Handroanthus barbatus 
 

 

Pecíolo 
 

Formato em corte transv. achatad. dorsiventralmente cilíndricas cilíndrico 

  

Células epidérmicas e espes.da parede  

 

tabul. antic. e peric. externa espessada cilínd. antc. e perc. externa espessada papil. antic. e peric. externa espessa 

  

Tricomas  multc. Peltado multic. cilíndrico unicel. cônico  

  
Fibras em torno do cilíndro vascular  fibras em calotas  fibras em faixa contínuas fibras em faixa contínua 

  

Bainha amilífera não evidente não evidente presente 

  

Câmbio vascular segregado  segregado  contínuo 

  

Faixa de fibras internas ao floema Ausente ausente 1 faixa de fibras interna ao floema 

  
Relação fibras e elemento de vasos mais fibras que elem. de vaso mesma prop. de fibras e elem. de vasos mesma prop. de fibras e elem. de vaso 

  

Feixe vascular concentrico medular Ausente ausente ausente 

  

pecíolo medula Parenquimática parenquimática oca 

Limbo Adx. Formato, contorno  (vista frontal) polig., reta  irreg., sin.  polig., reta  

  
Tricomas Peltado peltado e cilíndrico pelt e cônico 

  
Formato celular, superfície e espes. da cuticula tabul., lisa espessada cilínd., ornam. delgada quad. ornam. espessada 

 

Abx. Espessura das paredes  antic. e peric. ext. espessada antic. e peric. ext. espessada antic. e peric. ext. espessada 

  

Formato, contorno  (vista frontal) polig., reta  irreg., sin.  irreg., sinuosa  

  
Tipo de estômatos Anomocítico anomocítico anomocítico 

  
Celulas epid. superfície e espes. da cuticula quad., lisa espessada quad. lisa, delgada quad. ornam. delgada 

  

Células epid. espessura das paredes  antic. pouco espessada peric. externa Espessada antic. e peric. delgada antic. E peric. delgada 

  

Camadas Unisseriada unisseriada multisseriada 

  
Parênquima lacunoso Compacto compacto compacto 

  
Extensão da bainha dos feixes vasculares Ausente ausente com extensão de bainha nas 2 faces 

  

Camadas do parênquima paliçádico 1 camada 1 camada  2 camada 

Nervura 

Central 
 

Células epid. Tabulares cilíndricas papilosas 

  

Tricomas Peltado peltados e cilíndricos. peltados e cônico 

  

Colenquima: tipo e posição angular nas 2 faces angular nas 2 faces anelar nas 2 faces 

  

Esclerenquima dist. no colenq. nas 2 faces dist. no colenq. nas 2 faces ausente nas 2 faces 

  
Cilíndro Vascular aberto, xl. e fl. Contínuo fechado, xl. contín. e fl. Interromp. por fibra fechado, xl. contín. e fl. Interrompido 

  
Bainha amilífera multisseriada ausente 

 

multisseriada 
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Estrutura Face Caracteres 

 

Espécies  

   

 

Mansoa alliacea Manaosella cordifolia Memora schomburgkii 

Pecíolo 
 

Formato em corte transv. Cilíndrico cilíndrico cilíndrico 

  

Células epidérmicas e espes.da parede  cilínd. antic. e peric. ext. espessada  cilínd. antic. e peric. Ext. espessada  cilínd. antic. e peric. ext. espessada  

  

Tricomas uni e multic. Cilínd., peltado e capitado multic. cônico.    glabro 

  
Fibras em torno do cilíndro vascular  fibras em calotas fibras em calotas fibras em calotas 

  

Bainha amilífera não evidente não evidente não evidente 

  

Câmbio vascular segregado  segregado  segregado  

  

Faixa de fibras internas ao floema Ausente ausente 2 ou mais faixas de fibras internas ao fl. 

  
Relação fibras e elemento de vasos mais fibras que elem. de vaso mais fibras que elem. de vaso mesma prop. de fibras e elem. de vaso 

  
Feixe vascular concentrico medular Ausente ausente ausente 

  

pecíolo medula/ Parenquimática parenquimática parenquimática 

Limbo Adx. Formato, contorno  (vista frontal) irreg., sin. polig., reta  irreg.,sin.  

  

Tricomas Peltado cônico cônico 

  
Formato celular, superfície e espes. da cuticula quad. ornam. espessada cilíd. ornam. delgada cilínd. ornam. delgada 

 

Abx. Espessura das paredes  antic. e peric. ext. espessada antic. pouco espes. peric. ext. espes. antic. e peric. ext. espessada 

  

Formato, contorno  (vista frontal) irreg., sin. irreg., sin.  irreg.,sin.  

  

Tipo de estômatos Anomocítico paracítico paracítico 

  
Celulas epid. superfície e espes. da cuticula quad. lisa delgada quad. lisa. delgada quad.cutícula ausente 

  

Células epid. espessura das paredes  antic. e peric. delgada antic. e peric. ext. espessadas antic. e peric. ext. espessadas 

  

Camadas Unisseriada unisseriada unisseriada 

  

Parênquima lacunoso espaço interc. amplo compacto espaço interc. amplo 

  
Extensão da bainha dos feixes vasculares Ausente ausente com extensão de bainha nas 2 faces 

  

Camadas do parênquima paliçádico 1 camada 1 camada 1 camada  

 

Nervura 

Central 
 

Células epid. quadrangulares cilíndricas cilíndricas 

  

Tricomas Peltado cônico glabra 

  

Colenquima: tipo e posição ausente  nas 2 faces angular nas 2 faces angular nas 2 faces 

  

Esclerenquima em faixa nas 2 faces  ausente nas 2 faces 

ext. de fibras na face adx e esclerênquima na 

face abx 

  

Cilíndro Vascular aberto, xl. e fl. Interrompidos aberto, xl. Contínuo e fl. Interrompido abetro, xl. contín. e fl. Interrompido 

  

Bainha amilífera ausente ausente ausente 
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Estrutura Face Caracteres 

 

Espécie 

 

   

 

Mansoa kerere Pleonotoma jasminifolia Pleonotoma variabilis 

Pecíolo 
 

formato em corte transv. cilíndrico com projeções laterais com projeções laterais 

  

Células epidérmicas e espes.da parede  

 

cilínd. antic. e peric. ext. espessada  cilínd.  peric. ext. espessada  cilínd. antic. e peric. ext. espessada  

  

Tricomas cônico cônico, dendrít. e peltado multic. Cônico  

  
Fibras em torno do cilíndro vascular  fibras em calotas fibras em calotas fibras em calotas 

  

Bainha amilífera presente não evidente não evidente 

  

Câmbio vascular segregado  segregado segregado  

  

Faixa de fibras internas ao floema ausente ausente ausente 

  
Relação fibras e elemento de vasos mesma prop. de fibras e elem. de vaso mesma prop. de fibras e elem. de vaso mesma prop. de fibras e elem. de vaso 

  

Feixe vascular concentrico medular anfivasal ausente ausente 

  

pecíolo medula/ esclerenquimática parenquimática parenquimática 

Limbo Adx Formato, contorno  (vista frontal) irreg.,sin.  irreg., sin.  irreg.,sin.  

  
Tricomas cônico cônico e peltado cônico e peltado 

  
Formato celular, superfície e espes. da cuticula cilínd. ornam. espessada  cilínd. ornam. espessada cilínd. ornam. Espessada 

 

Abx. Espessura das paredes  antic. e peric. ext. espessada antic. e peric. ext. delgada antic. e peric. ext. delgada 

  

Formato, contorno  (vista frontal) irreg.,sin.  irreg., sin.  irreg.,sin.  

  
Tipo de estômatos anomocítico anomocítico anomocítico 

  
Celulas epid. superfície e espes. da cuticula quad. ornam. Delgada retang. lisa, Delgada retang. lisa, Delgada 

  

Células epid. espessura das paredes  antic. e peric. Ext. espessadas antic. E peric. Delgada antic. E peric. Delgada 

  

Camadas unisseriada unisseriada unisseriada 

  
Parênquima lacunoso compacto espaço interc. Amplo espaço interc. Amplo 

  
Extensão da bainha dos feixes vasculares exten. da bainha para a face adaxial ausente ausente 

  

Camadas do parênquima paliçádico 1 camada 1 camada 1 camada 

Nervura 

Central 
 

Células epid. cilíndricas cilíndricas cilíndrincas 

  
Tricomas cônico Cônico cônico e dendrít. 

  

7. Colenquima: tipo e posição anelar nas 2 faces angular nas 2 faces angular nas 2 faces 

  

8. Esclerenquima ext. de fibras na face adx. e esclerênquima na face abx. ausente nas 2 faces ausente nas 2 faces 

  

9. Cilíndro Vascular aberto, xl. contín. e fl. Interrompido aberto, xl. contínuo e fl. Interrompido aberto, xl. Contínuo e fl. Interrompido 

  
10. Bainha amilífera ausente                                                   ausente ausente 
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Estrutura Face Caracteres 

 

Espécie 

 

   

Pyrotegia cinerea Styzophyllum riparium Periarrabidaea truncata 
 

Pecíolo 

 

formato em corte transv. cilíndrico cilíndrico achatad. dorsiventralmente 

  
Células epidérmicas e espes.da parede  antic. pouco espessada peric. ext. espessada cilínd. antic. e peric. ext. espessada  cilínd. antc. e perc. externa espessada 

  

Tricomas uni e multc. cônico, dendrít., peltado e capitado uni e multc. cilínd., peltado e capitado multic. cilíndrico e peltado 

  

Fibras em torno do cilíndro vascular  fibras em calotas fibras em calotas fibras em calotas 

  

Bainha amilífera não evidente não evidente não evidente 

  

Câmbio vascular segregado segregado segregado  

  

Faixa de fibras internas ao floema ausente ausente ausente 

  

Relação fibras e elemento de vasos mesma prop. de fibras e elem. de vaso mesma prop. de fibras e elem. de vaso mais fibras que elem. de vaso 

  

Feixe vascular concentrico medular ausente ausente anfivasal 

  
pecíolo medula/ parenquimática parenquimática parenquimática 

Limbo Adx Formato, contorno  (vista frontal) polig., reta  irreg., sin. irreg., sin.  

  

Tricomas cônico, dendrítico,peltado peltado, capitado e cilídrico glabra 

  

Formato celular, superfície e espes. da cuticula papil. ornam. delgada cilínd. ornam. Delgada cilínd., lisa espessada  

 

Abx. Espessura das paredes  antic. pouco espessadae peric. ext. espessada 
antic. pouco espessadae peric. ext. 
espessada antic. e peric. ext. espessada 

  

Formato, contorno  (vista frontal) polig., reta irreg., sin. irreg., sin.  

  

Tipo de estômatos anomocítico anomocítico anomocítico 

  

Celulas epid. superfície e espes. da cuticula retang. ornam. delgada quad. Cutícula ausente quad., lisa espessada 

  

Células epid. espessura das paredes  antic. Pouco espessada peric. ext. espessada antic. Pouco espessada peric. ext. espessada antic. e peric. ext. espessada 

  

Camadas unisseriada unisseriada bisseridada 

  

Parênquima lacunoso compacto compacto espaço interc. Amplo 

  
Extensão da bainha dos feixes vasculares ausente ausente ausente 

  

Camadas do parênquima paliçádico 1 camada 2 camadas 1 camada 

 

Nervura 

Central 
 

Células epid. Papilhosas cilíndricas cilíndricas 

  

Tricomas peltado e cilínd. capitado e cilíndrico glabra 

  

Colenquima: tipo e posição angular nas 2 faces angular nas 2 faces angular nas 2 faces 

  

Esclerenquima ausente nas 2 faces ausente nas 2 faces dist. no colenq. nas 2 faces 

  

Cilíndro Vascular aberto, xl. E fl. Contínuo aberto, xl. E fl. contínuo aberto, xl. e fl. contín. 

  

Bainha amilífera ausente ausente ausente 
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Pecíolo - A maioria das espécies, em seção transversal, apresenta pecíolo 

cilíndrico. Pleonotoma variabilis, P. jasminifolia e Memora schomburgkii apresentam o 

pecíolo com projeções laterais e A. floridum e Mansoa sp. nov. ined. apresentam o 

pecíolo achatado dorsiventralmente (Fig. 1 A-C). Somente H. barbatus, S. riparium 

apresentam o pecíolo com medula oca, as demais espécies possuem medula 

parenquimática (Fig. 1 A). M. kerere e Mansoa sp. nov. ined. apresentam um feixe 

vascular concêntrico anfivasal envolto pela medula (Fig. 1 C). As células epidérmicas 

do pecíolo em todas as espécies possui cutícula variando de delgada a espessada, 

superfície lisa ou com ornamentação. São unisseriadas de formato cilíndrico na maioria 

delas, exceto em P. cinerea, H. barbatus, que apresentam células papilosas, M. 

cordifolia e S. riparium que apresentam formato quadrangular e A. floridum com células 

retangulares tabulares (Fig. 1 D, E, F e H). Todas as espécies apresentam as células 

epidérmicas com paredes anticlinais e periclinais externas espessadas, exceto em P. 

variabilis que apresenta somente as paredes periclinais externas espessadas.  

Todas as espécies possuem tricomas nas células epidérmicas do pecíolo, exceto 

M. schomburgkii que é glabra. A maioria possui tricomas tectores e glandulares de uni à 

multicelulares (6 espécies), os tectores variam de cônico à dendrítico e os glandulares 

peltados à capitados. Arrabidaea nigrescens, H. barbatus, M. cordifolia, M. kerere 

possuem apenas tricomas tectores, A. floridum possui apenas tricomas glandulares 

peltados. Todas as espécies possuem o cilindro vascular colateral fechado circundado 

por calotas de fibras, A. nigrescens, H. barbatus e M. schomburgkii são as únicas 

espécies que apresentam o cilindro vascular circundado por faixa contínua de fibra 

(Fig.1 A-C). Handroanthus barbatus e M. schomburgkii possuem uma ou mais faixas 

de fibras contínuas na região interna ao floema, nas demais espécies esta faixa de fibras 

é ausente (Fig. 1 G). 
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O câmbio vascular é segregado em fascículo e interfascicular em todas as 

espécies lianescentes, porém H. barbatus (arbórea) apresenta o câmbio vascular 

contínuo. Algumas espécies apresentam o câmbio com a produção de fibras maior de 

que elementos de vaso (M. alliacea, M. cordifolia, Periarrabidaea truncata, A. 

floridum), sendo que as demais possuem a produção de fibras na mesma proporção que 

os elementos de vasos (8 espécies), H. barbatus e A. nigrescens apresentam o cilindro 

vascular circundado por fibras contínuas ao passo que as demais espécies apresentam o 

câmbio vascular circundado por calotas da fibras.  
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Figura 1. Handroanthus barbatus - pecíolo formato cilíndrico, medula oca - escala corresponde a 200 

µm (A), e detalhe do cilindro vascular das fibras associadas ao floema (seta) - escala corresponde a 100 

µm (G). Pleonotoma jasminifolia - pecíolo com projeções laterais, calotas de fibras circundando o 

cilindro vascular - escala corresponde a 200 µm (B), e células epidérmicas cilíndricas e detalhe da 

cutícula - escala corresponde a 20 µm (F). Periarrabidaea truncata - pecíolo dorsiventralmente 

achatado, feixe vascular concêntrico anfivasal envolto pela medula - escala corresponde a 200 µm (C). 

Pyrostegia cinerea - células epidérmicas papilosas (seta) - escala corresponde a 100 µm (D). 

Stizophyllum riparium - células epidérmicas quadrangulares - escala corresponde a 20 µm (E). 

Anemopaegma floridum - células epidérmicas retangulares tabulares - escala corresponde a 20 µm (H). 
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Limbo - Em vista frontal, a maioria das espécies estudadas apresentou células 

epidérmicas da face adaxial de formato irregular com paredes anticlinais sinuosas, 

exceto P. cinerea, H. barbatus, M. cordifolia que apresentaram formato poligonal e 

paredes retas (Fig. 2 A-D). Somente A. floridum apresentou estrias cuticulares nas 

células da face abaxial (Fig. 2 C-D). A espessura da parede anticlinal variou de espessa 

(7 espécies) a delgada (5 espécies – Tabela 1). Na face abaxial as espécies mantiveram o 

mesmo padrão de formato e espessura de parede anticlinal observado para as células 

epidérmicas adaxiais, exceto A. floridum, H. barbatus e M. cordifolia que apresentam 

células de formato irregular, P. cinerea, A. nigrescens, S. riparium, Periarrabidaea 

truncata apresentam parede delgada. 

Em secção transversal todas as células epidérmicas na face adaxial apresentam 

cutícula, a maioria de espessura delgada e superfície lisa, cinco espécies apenas 

apresentam cutícula espessada e três presentam ornamentações. Quase todas as espécies 

apresentam apenas uma camada de células, exceto H. barbatus que apresenta camada 

multisseriada e Mansoa sp. nov. ined. com epiderme bisseriada. Sete espécies possuem 

células quadrangulares e cinco apresentam células retangulares achatadas com paredes 

anticlinais e periclinais externas variando na espessura. Na face abaxial o padrão se 

manteve quanto a espessura, superfície da cutícula e formato das células, exceto em A. 

floridum que apresenta células quadrangulares. Em relação à espessura das paredes 

anticlinais e periclinais a maioria apresentou paredes delgadas, diferenciando-se da face 

adaxial.  Todas as espécies são hipoestomáticas, com estômatos na linha da epiderme, 

anomocíticos, exceto em M. cordifolia e M. schomburgkii que apresentaram estômato 

paracíticos.  

Quase todas as espécies apresentam tricomas nas células epidérmicas, exceto P. 

jasminifolia e Periarrabidaea truncata que são glabras. A maioria apresenta tricoma 
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glandular tipo peltado, exceto P. variabilis com tricomas tectores em ambas as faces. 

Anemopaegma floridum, A. nigrescens, H. barbatus, M. schomburgkii e M. kerere 

apresentam tricomas glandulares somente na face abaxial, P. cinerea, M. cordifolia e S. 

riparium apresentam tricomas tectores e glandulares em ambas as faces.  

O mesofilo de todas as espécies é dorsiventral com uma camada de parênquima 

paliçádico, exceto em H. barbatus e S. riparium que apresentam duas camadas. Sete 

espécies possuem o parênquima lacunoso com espaço intercelular amplo e cinco 

espécies apresentam o parênquima lacunoso com espaços intracelulares mais 

compactos. Todas as espécies possuem o feixe vascular colateral e a maioria não 

apresenta extensão de bainha, exceto H. barbatus e M. schomburgkii que apresentam 

extensão de bainha para ambas as faces (Fig. 2 E-H).  
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Figura 2. Epiderme em vista frontal: Memora schomburgkii - células epidérmicas adaxial (A) e 

abaxial irregulares com paredes anticlinais sinuosas  com estômatos paracíticos (B). 

Anemopaegma floridum - células epidérmicas adaxiais poligonais com paredes anticlinais retas 

(C) e abaxiais irregulares com paredes anticlinais sinuosas, estrias cuticulares (seta) e estômatos 

anisocíticos (D). Corte transversal do limbo: Mansoa alliacea - epiderme unisseriada, células 

quadrangulares em ambas as faces, uma camada de parênquima paliçádico, tricomas glandulares 

peltados (E). Anemopaegma floridum - células epidérmicas retangulares, com espaços 

intercelulares compacto (F) Periarrabidaea truncata - epiderme bisseriada, parênquima 

lacunoso com espaços intercelulares amplos (G). Handroanthus barbatus epiderme 

multisseriada, duas camadas de parênquima paliçádico, extensão de bainha em ambas as faces 

(H). Todas as escalas correspondem a 100 µm 
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Nervura central - Em secção transversal as células epidérmicas da nervura 

central apresentam cuticularização com variações na espessura (seis espécies com 

cutícula espessadas e seis com cutícula delgada) e na superfície da cutícula sendo lisa 

em A. floridum e Mansoa sp. nov. ined. ou com ornamentações nas demais espécies. Na 

face adaxial a epiderme em quase todas as espécies apresentaram células com formato 

cilíndrico exceto em A. floridum com células retangulares tabulares, H. barbatus e M. 

alliacea com células quadrangulares, P. cinerea com células papilosas (Fig. 3 A-D). Na 

face abaxial seguiu-se o mesmo padrão quanto ao formato das células, exceto H. 

barbatus apresentou células diferentes na face abaxial (papilosa). Quanto a espessura 

das paredes anticlinais e periclinais externas a maioria é espessa exceto em P. variabilis 

e P. jasminifolia que são delgadas em ambas as faces. 

Somente uma espécie não apresentam tricomas na região da nervura central 

(Periarrabidaea truncata), sendo que as demais possuem tricomas tectores variando de 

uni à multicelular, a maioria do tipo cônico, exceto em P. cinerea e S. riparium que 

apresentam o tipo cilíndrico, além de P. variabilis e A. nigrescens que apresentam 

também o tipo dendrítico. Quatro espécies apresentam tricomas tectores e glandulares 

multicelulares P. jasminifolia, A. nigrescens, H. barbatus e S. riparium apresentam 

tricomas tectores e glandulares, Anemopaegma floridum, M. alliacea possuem somente 

tricomas glandulares peltados e apenas S. riparium apresenta tricomas peltados e 

capitados.  

A maioria das espécies possui colênquima angular na região subepidérmica em 

ambas as faces, exceto em H. barbatus e M. kerere que possuem colênquima anelar 

(Fig. 3 E). Mansoa alliacea possui uma faixa de esclerênquima na região subepidérmica 

em ambas as faces, M. schomburgkii e M. kerere possui uma extensão de fibra na face 

adaxial e na face abaxial com esclerênquima dispersos pelo colênquima, na última 
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espécie citada tal extensão de fibra projeta a epiderme para cima e apresenta a região da 

medula lisógena (Fig. 3 F-G). Anemoapaegma floridum, A. nigrescens, H. barbatus e P. 

truncata possuem esclerênquima disperso pelo colênquima, nas demais espécies tal 

estrutura é ausente.  

Quanto ao cilindro vascular, a maioria das espécies apresentou o padrão colateral 

aberto com feixes acessórios, exceto A. nigrescens que possui o cilindro vascular 

colateral fechado (H). Pleonotoma variabilis, P. jasminifolia, M. cordifolia e S. 

riparium possuem o cilindro vascular circundando por parênquima do córtex, enquanto 

que M. alliacea, A. nigrescens, M. schomburgkii, M. kerere e P. truncata apresentam o 

cilindro vascular circundado por camada de fibras contínuas, somente A. floridum, P. 

cinerea e H. barbatus apresentam calotas de fibras ao redor do cilindro vascular (Fig. 3 

E-I).  

Em Arrabidaea  nigrescens,  H. barbatus, M. schomburgkii, M. kerere o xilema 

do cilindro vascular é contínuo, porém o floema é interrompido por fibras enquanto P. 

variabilis e P. jasminifolia apresentam o floema interrompido por parênquima. 

Anemopaegma floridum, P. cinerea, S. riparium, M. cordifolia e P. truncata apresentam 

xilema e floema contínuos sem interrupções e somente M. alliacea possui floema e 

xilema interrompidos por fibras. 

Todas as espécies são desprovidas de bainha, exceto A. floridum e H. barbatus 

que apresentam o cilindro vascular envolto por uma bainha com duas ou mais camadas 

de parênquima (Fig. 3 E). 
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Figura 3. Arrabidaea nigrescens - células epidérmicas cilíndricas 

- escala corresponde a 20 µm (A), cilindro vascular colateral fechado 

cirundado por fibras contínuas - escala corresponde a 20 µm (H). Mansoa 

alliacea - células epidérmicas quadrangulares - escala corresponde a 100 

µm (B) e, esclerênquima na região subepidérmica em ambas as faces - 

escala corresponde a 100 µm (F). Anemopaegma floridum - células 

epidérmicas retangulares tabulares, cutícula espessa - escala corresponde 

a 20 µm (C). Handroanthus barbatus, células epidérmicas papilosas - 

escala corresponde a 20 µm (D) e colênquima anelar (seta), cilindro 

vascular circundado por calotas de fibras, bainha evidente (seta) - escala 

corresponde a 100 µm (E). Mansoa kerere - extensão de fibras 

extendendo a epiderme adaxial para cima, medula lisógena - escala 

corresponde a 100 µm (G). Stizophyllum riparium - cilindro vascular 

circundado por parênquima - escala corresponde a 100 µm (I).   

 

Figura 3. Arrabidaea nigrescens- células epidérmicas cilíndricas – escala correspondente a 20 µm 

(A), cilíndrico vascular colateral fechado circundado por fíbras contínuas – escala corresponde 20 

µm (H). Mansoa alliacea – células epidérmicas quadrangulares – escala correspondente a 100 µm 

(B) e, esclerênquima na rregião subepidemica em ambas as faces – escala correspondente a 100 

µm (F). Anemopaegma floridum – células epidérmicas retangulares tabulares, cutícula espessada 

– escala correspondente a 20 µm (C). Handroanthus barabatus, células epidérmicas papilhosas – 

escala correspondente 20 µm (D) e colênquima anelar (seta), cilíndrico vascular circundado por 

calotas de fibras, bainha evidente (seta) – escala correspondente a 100 µm (E). Mansoa kerere – 

extensão de fíbras extendendo a epiderme adaxial para cima, medula lisógena escala – escala 

correspondente a 100 µm (G). Stizophylum riparium – cilindro vascular circundado por 

parênquima – escala correspondente a 100 µm (I). 
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Chave de identificação de 12 espécies de Bignoniaceae baseada em caracteres 

anatômicos. 

1. Cilindro vascular da nervura central circundado por parênquima ....................... . 2 

 Cilindro vascular da nervura central circundado por camada contínua de fibras... 5 

 Cilindro vascular da nervura central circundado por calotas de fibras................... 9 

2(1). Lâmina foliolar com cutícula da epiderme adaxial lisa, pecíolo com xilema 

apresentando a mesma proporção de fibras que elemento de vaso, estômatos 

anomocíticos, face adaxial (vista paradérmica) com células epidérmicas comuns de 

formato irregular........................................................................................................3 

 Lâmina foliolar com cutícula da epiderme adaxial com ornamentação, pecíolo com 

xilema apresentando mais fibras que elementos de vaso, estômatos paracíticos, face 

adaxial (vista paradérmica) com células epidérmicas comuns poligonais..................

 .................................................................................. .......Manaosella cordifolia 

3(2). Lâmina foliolar com epiderme abaxial apresentando células quadrangulares, 

parênquima lacunoso compacto, parênquima paliçádico em 2 camadas e pecíolo com 

medula oca....... ............................................................ .. Stizophyllum riparium 

 Lâmina foliolar com epiderme abaxial retangulares, parênquima lacunoso com espaço 

intercelular amplo, parênquima paliçádico com apenas 1 camada; pecíolo com 

medula parenquimática... ...................................................................................  4 

4(3). Nervura central apresentando cutícula espessa das células epidérmicas da face 

abaxial.................................................................................. Pleonotoma jasminifolia 

 Nervura central apresentam cutícula delgada das células epidérmicas da face abaxial 

delgada.......................................................................................Pleonotoma variabilis 

5(1). Nervura central apresentando cilindro vascular colateral fechado, pecíolo com cilindro 

vascular circundado por fibras contínuas, lâmina foliolar com parênquima lacunoso 

compacto.................................................................................. Arrabidaea nigrescens 

 Nervura central apresentando cilindro vascular colateral aberto, pecíolo com cilindro 

vascular circundado por calotas de fibras; lâmina foliolar com parênquima lacunoso 

com amplos espaços intercelular ............................................................... ........ 6 
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6(5). Lâmina foliar da epiderme adaxial com cutícula de superfície com 

ornamentação...............................................................................Mansoa kerere 

  Lâmina foliar da epiderme adaxial com cutícula de superfície 

lisa.................................................................................................................... 7 

  

7(6). Pecíolo xilema mesma proporção de fibras que elemento de vaso, lâmina foliolar 

face abaxial estômatos paracíticos, nervura central cutícula na face adaxial 

delgada, lâmina foliar com extensão da bainha dos feixes para ambas as faces ...........  

               .........................................................................................Memora schomburgkii 

 Pecíolo xilema com mais fibras que elementos de vaso; lâmina foliolar face 

abaxial estômatos anomocíticos, nervura central cutícula na face adaxial 

espessa, lâmina sem extensão da bainha dos feixes vasculares..................................  8 

  

8(7). Nervura central esclerênquima organizado em faixa na face abaxial com células 

epidérmicas da face abaxial papilosa ................................................  Mansoa alliacea 

 Nervura central esclerênquima distribuídos pelo colênquima em ambas as faces 

com células epidérmicas da face abaxial cilíndricas ............  Periarrabidaea truncata 

9(1). Nervura central esclerênquima ausentes em ambas as faces com cutícula na face 

adaxial delgada...................................................................... Pyrostegia cinerea 

 Nervura central esclerênquima distribuídos pelo colênquima em ambas as faces 

com cutícula na face adaxial espessa........................................................................  10 

10(9). Lâmina foliar epiderme adaxial cutícula superfície lisa, pecíolo cílndro vascular 

circundado por calotas, pecíolo xilema com mais fibras que elementos de vaso 

e medula parenquimática ......................................................  Anemopaegma floridum 

 Lâmina foliar epiderme adaxial cutícula superfície com ornamentação, pecíolo cilíndro vascular 

circundado por fíbras contínuas, pecíolo xilema mesma proporção de fibras que elemento de 

vaso e medula oca ....................................................................................  Handroanthus barbatus 
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DISCUSSÃO  

Várias características anatômicas foliares podem ser consideradas de valor 

taxonômico principalmente se analisadas em conjunto (Tabela 1). Em relação ao 

formato do pecíolo, em corte transversal, as espécies apresentam uma diferença 

significativa entre si. O padrão mais comum é o de formato cilíndrico, M. alliacea e 

Mansoa sp. nov. ined. se distinguem por apresentar o pecíolo achatado 

dorsiventralmente, além de M. schomburgkii, P. jasminifolia e P. variabilis que 

possuem projeções laterais semelhantes ao descrito para Memora nodosa (Silva Manso) 

Miers, (Tranvenzol et al. 2011). Handroanthus barbatus e S. riparium se destacam pela 

presença de medula oca com células parenquimática rompidas, de acordo com Silva et 

al. (2009) H. heptaphyllus (Vell.) Mattos e H. impetiginosus (Mart, ex DC.) Mattos, 

seguem o mesmo padrão, os autores consideram um bom caráter para separação de 

espécies desse gênero. Mansoa kerere e P. truncata diferenciam-se das demais por 

apresentar um feixe vascular concêntrico anfivasal (xilema circundando o floema) 

envolto pela medula parenquimática de paredes espessadas, na literatura não há registro 

para tal estrutura em pecíolo de Bignoniaceae, entretanto Esau (1976) afirma que feixes 

medulares são encontrados em caules de Begonia, Rheum, Rumex e 

Mesembryanthemum crystalinum, e enfatiza que o feixe vascular concêntrico anfivasal 

parece ser filogeneticamente mais especializados.  A epiderme é unisseriada e revestida 

por cutícula em todas as espécies estudadas, diferenciando-se quanto ao formato celular. 

O formato padrão das células epidérmicas do pecíolo para as espécies é o cilíndrico, 

sendo papilosas somente em H. barbatus e P. cinerea, quadrangulares em M. cordifolia 

e S. riparium e retangulares tabulares em A. floridum semelhante ao descritos para 

outras espécies de Bignoniaceae (Tranvenzol et al. 2001; Silva et al. 2009, Mauro et al. 

2007).  
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O cilindro vascular é colateral fechado no pecíolo e circundado por fibras 

esclerenquimáticas em todas as espécies analisadas, diferenciando somente quanto a 

organização e distribuição das mesmas. É comum nas espécies de Bignoniaceae a 

presença de faixas de fibras contínuas e fibras organizadas em calotas (ambas 

extraxilemáticas) em torno do cilindro vascular, tal padrão foi descrito também para o 

pecíolo de Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.), Jacaranda decurrens Chamisso 

(Mauro et al. 2007; Puhl et al. 2007) ). Silva et al. (2009) descreve anatomicamente seis 

espécies de Handroanthus e relata uma faixa de fibras contínua disposta na região 

interna do floema e ressalta que essa estrutura é presente somente em H. chrysotrichus 

(Mart. ex A. AC.) Mattos. Também foi encontrado tal estrutura em H. barbatus e M. 

schomburgkii, nesta última, foi possível observar mais de uma faixa de fibras 

circundando o cilindro vascular, diferente do observado em M. nodosa descrita com 

somente uma faixa de fibras extraxilamática contínua coesa circundando o cilindro 

vascular (Tresvenzol et al. 2011).  

Para as células epidérmicas do limbo, dois padrões comuns já descritos para 

Bignoniaceae foram observados, células de formato irregulares com paredes anticlinais 

sinuosas e células de formato poligonal com paredes anticlinais retas em ambas as faces 

(Puhl et al. 2007; Mauro et al. 2007; Tresvenzol et al. 2011). Duas espécies podem ser 

diferenciadas por apresentar células de formatos e contorno de paredes anticlinais 

diferentes em ambas as faces: H. barbatus e M. cordifolia (Tabela 1).  

Watson (1942) relacionou sinuosidade da parede com o ambiente em que ela se 

desenvolve, e relatou que em ambientes mais escuros a cutícula endurece mais 

lentamente que em ambientes com alta intensidade luminosa e isso faz com que suas 

paredes permaneçam mais plásticas por um tempo maior, permitindo assim o 

aparecimento dessas sinuosidades. Ceolin et al. (2009), fazendo um estudo dos 
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caracteres da superfície da folha para aplicação em taxonomia, não observaram 

mudanças na sinuosidade da parede correlacionada ao ambiente e relacionaram essa 

sinuosidade a um aparente controle genético da forma celular que ocorrem dentro de 

cada gênero, por isso consideraram o formato da célula um caracter útil na diferenciação 

de espécies de Lauraceae.  

Arrabidaea nigrescens foi a única espécie coletada em ambientes diferentes 

(terra firme e igapó) e não apresentou diferença em relação a sinuosidade da parede. 

Em vista transversal as células epidérmicas apresentam diferentes quanto ao 

número de camadas entre as espécies, H. barbatus e P. truncata, apresentam camada 

multisseriada e bisseriada, respectivamente, da mesma forma que H. chrysotrichus, H. 

impetiginosus, H. ochraceus (Cham.) Mattos, H. roseo-albus (Ridl.) Mattos, H. 

serratifolius (Vahl) S.O. Grose (Silva et al. 2009), os autores tratam a estratificação da 

epiderme com relevância taxonômica. Alguns autores descrevem as camadas múltiplas 

epidérmicas como hipoderme, entretanto, são necessários estudos ontogenéticos para tal 

afirmação (Metcalf e Chalk 1950) 

 Uma característica bastante visível em corte transversal é a presença da cutícula, 

A. floridum, M. kerere, P. cinerea, H. barbatus e Mansoa sp. nov. se diferenciam das 

demais por apresentar a cutícula das células epidérmicas espessas, tal caráter está 

intimamente relacionada com o controle de perda de água frequentemente assinalados 

em plantas de ambiente secos (Esau 1976), embora M. kerere e H. barbatus sejam de 

ocorrência em áreas inundadas, ambas são plantas que se desenvolvem sob alta 

intensidade de luz. Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld & J.F. Souza, Jacaranda 

decurrens Cham. e Zeyheria montana Mart. foram distinguidas, entre outros caracteres, 

pela espessura da cutícula foliar, indicando tal caráter como informativo para 

diferenciação das espécies (Mauro et al. 2007). 
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Todas as espécies analisadas são hipoestomáticas, a maioria apresenta estômatos 

anomocíticos, ao passo que M. cordifolia e M. schomburgkii apresentam estômatos 

paracíticos. Analisando a literatura, o tipo de estômato não parece ser fixo para a 

família, sendo possível encontrar estômatos predominantemente paracíticos em M. 

nodosa, embora também tenham sido observados estômatos anisocíticos e ciclocítico. 

Arrabidaea chica (Bonpl.) B. Verl. com estômatos anisociticos, Jacaranda brasiliana 

(Lam.) Pers., J. cuspidifolia Mart. ex A. DC. e J. mimosifolia D. Don, apresentam 

estômatos anomocíticos (Puhl et al. 2007, Tresvenzol et al. 2009, Costa et al. 2011). O 

mesofilo em todas as espécies é dorsiventral corroborando com Metcalfe e Chalk (1950) 

que descreve esse padrão para Bignoniaceae registrando o mesofilo isolateral somente 

para Kigelia. Silva et al. (2009) relatam os dois tipos de mesofilo (isolateral e 

dorsiventral) para espécies de Handroanthus e Tabebuia enfatizando o valor 

taxonômico de tal caráter. Camargo e Marenco (2011) estudando 35 espécies de 

florestas úmidas observam que todas apresentam folhas hipoestomáticas, que segundo 

Apezzato-da-Glória e Carmello-Guerreiro (2006) é uma característica típica de plantas 

mesofíticas, ou seja, de ambientes com solos e atmosfera úmidos.  

A maioria das espécies possui uma camada de parênquima paliçádico com H. 

barbatus e S. riparium distinguindo-se por apresentar duas camadas, o mesmo padrão 

foi encontrado em outras espécies da família (Mauro et al. 2007, Puhl et al. 2007). Para 

M. nodosa o parênquima paliçádico ocupa dois terços do mesofilo com até seis camadas 

(Tresvenzol et al. 2011), os autores indicam que essa estratificação das camadas 

paliçádicas são comuns em espécies xeromórficas.  

Em vista transversal a nervura central apresenta colênquima angular como tipo 

mais comum entres as espécies estudadas, sendo também encontrado nas espécies A. 

arvense e Zeyheria montana (Mauro et al. 2007). A presença de fibras e tecido 
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esclerenquimáticos localizados na região do córtex da nervura central pode ser um bom 

caráter na diferenciação das espécies aqui estudadas, M. kerere apresenta o tipo mais 

diferenciado com fibras circundando elementos de tubo crivado e se estendendo até a 

face adaxial projetando a epiderme para cima, além disso, a referida espécie destaca-se 

por apresentar a medula oca, provavelmente oriunda da lise de células parenquimáticas 

da medula da nervura central, um fato raro mas que pode ocorrer quando o 

desenvolvimento da planta é muito rápido rompendo as paredes celulares por não 

acompanhar o crescimento. Memora schomburgkii também apresenta extensão de fibras 

na face adaxial, porém não tão acentuada com em M. kerere. Mansoa alliacea também 

difere-se por apresentar uma faixa de tecido esclerenquimático na região abaixo da 

epiderme. As demais são facilmente distinguidas por não apresentar estrutura tão 

diferenciada, apenas com algumas células esclerenquimáticas dispersas pelo 

colênquima. Fibras e esclerênquima são estruturas relacionadas à proteção e sustentação 

de partes do vegetal que não se alonga mais (Apezzato-da-Glória e Carmello-Guerreiro 

2012), segundo as autoras, o esclerênquima funciona como uma camada protetora ao 

redor de caules, sementes e frutos imaturos impedindo que animais se alimentem deles 

devido a presença de lignina.  

Em todas as estruturas analisadas foram observados a presença de tricomas. Tal 

caráter é bem citado para a família por Metcalfe e Chalk (1950). Cutler (2011) enfatiza 

a utilização dos tricomas na taxonomia, e afirma que em algumas famílias, espécies 

podem ser definidas apenas pela forma dos tricomas. 

Seibert (1948) descreve para Bignoniaceae vários tipos de glândulas e ressalta 

que a diversidade desses tricomas são semelhantes aos encontrados nas folhas de 

Apocynaceae e Lauraceae, o autor diz ainda que tais tricomas não são encontrados em 
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todas as espécies de um gênero em particular, portanto pode ser considerado com uma 

vantagem na delimitação de espécies.   

Enfaticamente vários autores fazem referências ao crescimento não usual de raiz 

e caule de Bignoniaceae (Gentry 1980, Judd 1999), embora esses órgãos não tenham 

sido analisados neste estudo, sabe-se que o pecíolo tem origem no caule e contém os 

mesmo tecidos muitas vezes em disposição semelhantes (Apezzato-da-Glória e 

Carmello-Guerreiro 2006; Esau 1976).  

CONCLUSÃO 

Os dados obtidos neste trabalho mostram que a anatomia foliar pode ser uma 

ferramenta eficaz na diferenciação das espécies, fornecendo bons caracteres de fácil 

observação podendo ser utilizados nas delimitações específicas. As características 

foliares analisadas (pecíolo, limbo e nervura central) mostram estruturas relevantes para 

a taxonômia e informativas quanto a adaptações aos fatores ambientais. 

As estruturas internas do pecíolo foram mais informativas, como: o formato em 

corte transversal, a presença de medula oca ou não, presença de feixe vascular medular 

e organização das fibras em relação ao cilindro vascular se mostraram satisfatórios na 

diferenciação das espécies. Já para o limbo, ressalta-se o número de camadas de células 

epidérmicas e espessura da cutícula, tipos de estômatos, o número de camadas de 

parênquima paliçádico, presença de tricomas, embora todos os padrões observados no 

limbo sejam bastante comuns em Bignoniaceae, para as 12 espécies aqui tratadas esses 

caracteres se mostraram bem informativos. Além disso, a disposição das fibras e tecidos 

esclerenquimáticos nas regiões subepidérmicas da nervura central são úteis na separação 

das espécies.  

Para as espécies do mesmo gênero, a espessura da cutícula e ornamentações da 

epiderme foi considerado um caráter de fácil observações bastante informativo.  



  

120 
 

Os cortes paradérmicos do limbo foliolar de uma forma geral, não apresentaram 

características novas para a família, porém foram bastante utilizados na chave para o 

reconhecimento das espécies, juntamente com caracteres dos pecíolos.   
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