16 £5^-0 [

H JARDIM
BOTÂNICO
RIO DE J A N E I R O

ARQUIVOS
DO

JARDIM BOTÂNICO
DO

RIO DE JANEIRO
« • 4 w V o

VOLUME XXV

BRASIL
1981

ARQUIVOS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, é pubücado anualmente, sem publicidade, editado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Na divulgação de dados ou de reprodução desta publicação, deve-se fazer referência
à revista, autoria, volume e número.
Preço da assinatura (1 número por ano) para o país Cr 1600,00, para o exterior
Cr$900,00 - US$ 4.00, pagável em nome do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por
cheque ou por ordem de pagamento, para a rua Jardim Botânico 1008, Rio de Janeiro.
Subscription price (1 number for year) for foreign countries US$ 4.00, enclosing
money order, should be placed to Jardim Botânico do Rio de Janeiro, rua Jardim Botânico 1008, Rio de Janeiro, Brazil.

ARQUIVOS

DO

JARDIM

DO RIO DE

BOTÂNICO

JANEIRO

INVÊNTAÍUO -BN
00.210.301-0

Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Rua Jardim Botânico, 1008 - Rio de Janeiro, Brasil
Ministro da Agricultura
Ângelo Amaury Stábile
Presidente do IBDF
Mauro da Silva Reis
Diretor do Jardim Botânico
Ivan Fernandes Barros

Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
V. 1 - 1915
V. ilust.

26 cm

1. Botânica - Periódicos I.
Rio de Janeiro — Jardim Botânico
CDD 580.5
CDU58(5)

MINISTÉRIO
INSTITUTO

BRASILEIRO

DA
DE

AGRICULTURA

DESENVOLVIMENTO

FLORESTAL

ARQUIVOS
DO

JARDIM BOTÂNICO
DO

RIO DE JANEIRO
VOLUME

XXV

BOTÂNICO
RIU IK .JANURO

L->">.* .-jr •«..

£«BMí
BRASIL
1981

COMISSÃO DE REDAÇÃO
I. de Váttimo

L. E. Paes

H. de S. Barreiros

C. T. Rizzini

SUMÁRIO
Paulo A. de Matos Araújo & Armando de Mattos Filho — Estrutura das Madeiras de
Angiospermas Dicotiledôneas (XXIII). Cunoniaceae (Belangera Camb.)
5
Barreiros, Humberto de Souza — Formas vicariantes de Heliconia farinosa Raddi.
Adenda (Heliconiaceae)
25
Barreiros, H. de Souza, Rosângela R. de Araújo & Teresinha I. D. da Silva - Flora
liquênica do Rio de Janeiro — I
33
Ferreira, Geisa L. — Anatomia foliar de Peixotoa hispidula Juss. (Malpighiaceae)...
45
Fuks, Rosa e Maria da C. Valente - Flora do Estado do Rio de Janeiro. Gênero
Rubus L. (Rosaceae)
55
Lopes, Generosa P. de P. e Ezechias P. Heringer - Alguns fungos pouco conhecidos
e sete espécies novas em folhas de plantas do Planalto Central Brasileiro
73
Marquete, Osnir — Anatomia e vascularização foliar e floral de Pilocarpus organensis
Occhioni & Rizzini (Rutaceae)
117
Neto, Honorio M., D. J. Guimarães, O. Marquete, R. R. Araújo, H. G. Magalhães &
B. A. de Oliveira — Estudo geral de Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni, 1905
(Compositae)
161
Ormond, VVilma, M. T. A. da Silva & A. R. C. de Castella - Contribuição ao estudo
citológico de Malpighiaceae. I. Número de cromossomas
169
Peixoto, Ariane Luna - Um novo sinônimo para Mollinedia longifolia Tulasne
(Monimiaceae)
175
Rizzini, Carlos Toledo - Coleta e preparo de material vegetal para estudos químicos
e farmacológicos
179
Rizzini, Carlos T. & Cecília M. Rizzini - Dicionário Botânico Clássico Latino-Português Averbado. V - H
191
Rizzini, Carlos T. & Cecília M. Rizzini — Dicionário Botânico Clássico Latino-Português Averbado. VI - N-P
201

ESTRUTURA DAS MADEIRAS BRASILEIRAS DE ANGIOSPERMAS
DICOTILEDÔNEAS (XXIII). CUNONIACEAE(BELANGERA CAMB.).

PAULO AGOSTINHO DE MATOS ARAÚJO (1)
ARMANDO DE MATTOS FILHO (2)

RESUMO
Os autores descrevem minuciosamente a anatomia comparada dos lenhos das espécies
Belangera glabra Camb., B. speciosa Camb. e B. tomentosa Camb., bem como resumem as
suas propriedades gerais, aplicações e ocorrência no Brasil, objetivando principalmente a
organização de chaves dicotômicas para a identificação e/ou determinação dos gêneros e
espécies indígenas, produtoras de madeiras ou outros produtos florestais.
INTRODUÇÃO
O estudo em apreço é o vigésimo terceiro da série sobre a anatomia das dicotiledôneas brasileiras que os autores realizam, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com o
auxílio do CNPq.
Compreende essencialmente a obtenção de material lenhoso autêntico; o corte e preparação desse material e do já existente na Xiloteca do Jardim Botânico; o exame a olho
nu, à lupa (lOx), ao microscópio esterioscópico (lOx) e ao microscópio comum (até
lOOOx), das amostras, do material lenhoso dissociado e das preparações histológicas para
observação das características anatômicas e seleção das que são úteis à identificação e/ou
determinação das espécies botânicas; tais características anotadas em "fichas anatômicas"
le cada espécie ou assinaladas diretamente em "fichas perfuradas", tecnicamente arrumadas, fornecem os elementos necessários à organização de "chaves dicotômicas" e constituem ao mesmo tempo um método paralelo de identificação anatômica.
A importância desse estudo é tanto científica (Taxonomia Vegetal) quanto econômica (comércio madeireiro principalmente).
MATERIAL E MÉTODOS
O material lenhoso estudado, registrado no Setor de Anatomia das Madeiras do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tem as seguintes anotações:
Sp.: Belangera glabra Camb.; Fam,: Cunoniaceae; Xil: n.° 1.844; RB (Herb.J: s/n.°;
N. vulgar: mangue, imbira; Col: Moysés Kuhlmann;Proc.: São Paulo, Joanópolis; Data:
s/d.; Det.: M. Kuhlmann; Obs.: Inst. Pesq. Tecn. Est. S. Paulo, n.° 4.131;Xil:n.° 5.093;
RB: s/n.°; N. vulgar: cangalheiro; Col.: Moysés Kuhlmann, n.° 3.124; Proc: São Paulo,
Bragança; Data: 06/05/46; Det.: J. Corrêa Gomes; Obs.: Herbário do Inst. Bot. S. Paulo,
n.° 66.050.

(1) e (2) respectivamente, Engenheiro Agrônomo e Pesquisador em Ciências Exatas e da Natureza ambos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Bolsistas (Pesquisadores) do CNPq.
Obs.: Trabalho concluído em dezembro de 1980.
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Sp.: Belangera speciosa Camb.;Fam.:Cunoniaceae;XH.:n.° 2.196;RB:s/n.°;N. vulgar: ubatinga; Col.: C. T. Rizzini, n.° 431;Proc: Est. do Rio de Janeiro, Parque Nac. da
Serra dos Órgãos, estr. para o Campo das Antas; Data: 26/02/49; Det.: C. T. Rizzini; Obs.:
Árvore de grande porte, cerca de 25 m de altura; H. P. N.: n.° 449.
Sp.: Belangera tomentosa Camb.; Fam.: Cunoniaceae; Xil.: n.° 421; RB: s/n.°; TV. vulgar: cedro do campo; Col: Djalma G. de Almeida e outros;Proc: Est. do Rio de Janeiro,
matas da Vista Chinesa;Dato: 13/07/40;Det.:J. G. KuhlmannjOfo.: Seção de Tecnologia
do Serviço Florestal; Xil.: n.° 5.305; RB: s/n.°; N. vulgar: salgueiro vermelho; Col:
A. Mattos Filho e C. T. Rizzini;Proc: Minas Gerais, São Sebastião do Rio Verde, Fazenda
Paraguaçu; Data: 28/07/66; Det.: C. T. Rizzini; Obs.: Árvore ca. 12 m x 0,30 diâm.; casca
rugosa com 15 mm de espessura. Usada para dormentes. Mata Seca.
Os métodos de preparação do material lenhoso, dissociação dos elementos, mensuração e freqüência, avaliação das grandezas no estudo macro e microscópico, fotografias,
bem como a nomenclatura usada nas descrições anatômicas, acham-se descritos sucintamente em Araújo & Mattos Filho (1978).
DESCRIÇÃO ANATÔMICA DO GÊNERO
A - Caracteres Macroscópicos
Parênquima: indistinto a perceptível com lente (difuso, em linhas finas e reticulado).
Poros: muito pequenos (até 0,05 mm de diâmetro tangencial) a pequenos (0,05 0,1 mm), numerosos (65 — 125 por 10 mm2 ou cerca de 6 - 12 por mm 2 ), muito numerosos (125 — 250 por 10 mm2 ou cerca de 12 - 25 por mm 2 ) até numerosíssimos (mais
de 250 por 10 mm2 ou mais de 25 por mm 2 ); indistintos a visíveis a olho nu, solitários e
em múltiplos radiais.
Linhas vasculares: indistintas a visíveis a olho nu (finas).
Perfuração: indistinta mesmo ao microscópio estereoscópico (lOx), nas seções transversal e/ou radial.
Conteúdo: aparentemente ausente.
Raios: finos (menos de 0,05 mm de largura); poucos (menos de 25 por 5 mm ou menos de 5 por mm) a poucos numerosos (25 — 50 por 5 mm ou 5 — 10 por mm), na seção
transversal; distintos a olho nu apenas na seção radial.
Anéis de crescimento: geralmente presentes mas apenas indicados por diferenças em
densidade ou por faixas mais claras ou mais escuras e com menos poros.
Máculas medulares: ausentes (Belangera speciosa) a presentes.
Casca: rugosa a sulcada, cerca de 3-15 mm de espessura, cor branco-amarelada, fúngica,
a castanho-escura.
B - Caracteres Microscópicos
Vasos (Poros):
Disposição: difusos; solitários (17% a 29%) e múltiplos (71% a 83%) em curtas fileiras
radiais de 2 - 3 (89% a 93%), mais raramente 4 - 8 (7% a 11%); ocasionalmente agrupados.
Obs.: presença de vasos com extremidades superpostas, aparentemente duplicando os
poros (raramente presentes em Belangera speciosa).
Número: numerosos a numerosíssimos (até extremamente numerosos): (9) 10-80
(87) por mm 2 , freqüentemente 17-66, em média 20-61.
Diâmetro tangencial: muito pequenos a médios: 30-158 micra, em média 68-99
(pequenos).
Elementos vasculares: curtos a extremamente longos: 350-1050 (1100) micra de
comprimento, freqüentemente 600-950 (longos a muito longos), comumente com apêndices (64% a 73%) em um (39% a 51%) ou em ambos os extremos (22% a 30%), ou sem

apêndices (27% a 36%), raramente um dos apêndices atinge até 1/3 ou mesmo 1/2 do
comprimento do elemento.
Espessamentos espiralados: ausentes.
Perfuração: simples (80% a 96%) e múltipla (4% a 20%), simultaneamente; perfuração múltipla, escalariforme, com menos de 20 barras (1 — 12); às vezes anastomosadas.
Conteúdo: presença de tilos de paredes delgadas e vestígios de goma (ausentes em
Belangera speciosa).
Pontuado intervascular: pares areolados, contorno poligonal, comumente alternos ou
irregularmente alternos a opostos e/ou escalariformes (pequenos a grandes até muito grandes).
Pontuado parênquimo-vascular: pares semi-areolados a comumente simplificados, em
disposição, forma e tamanho variáveis: alternos ou irregularmente alternos a opostos e por
vezes escalariformes; arredondados, ovados, oblongos, alongados ou escalariformes (pequenos a grandes até muito grandes). Obs.: Este pontuado foi difícil de observar em
B. speciosa não só pela escassez do parênquima paratraqueal mas também pelo rompimento das paredes parênquimo-vasculares.
Pontuado rádio-vascular: semelhante ao pontuado anterior, mas muito mais abundante e fácil de observar.
Parênquima Axial:
Tipo: parênquima difuso e sub-agregado ou difuso-zonado e finamente reticulado no
lenho tardio; também presente parênquima paratraqueal escasso.
Séries: 200-1100 micra de comprimento, com 2—10 células, freqüentemente
600-900, com 4-8 (10) células.
Diâmetro máximo: 17-45 micra, porém, nas células epivasculares o diâmetro atinge
até 62 micra.
Células esclerosadas: somente esclerose ou espessamento das paredes das células cristalíferas septadas.
Cristais: romboidais em células cristalíferas septadas, comumente em séries holo- cristalíferas.
Parênquima Radial (Raios):
Tipo: tecido heterogêneo comumente II de Kribs, embora também presente raios tipo
I de Kribs. Há dois tamanhos distintos: unisseriados compostos de células eretas ou eretas
e quadradas e multisseriados decididamente heterogêneos com 2—6 (7) células na largura
máxima, freqüentemente 3—5, e extremidades unisseriadas geralmente com 1—7 ou mais
células eretas e quadradas (às vezes até 13).
Número: 8-22 por mm (numerosos a muito numerosos), freqüentemente 12-19
(muito numerosos), em média 12-18. Contando-se apenas os multisseriados: 4 - 1 3 (17)
por mm, freqüentemente 6—12.
Largura: 10-80 micra (extremamente finos a estreitos ou médios), com 1-6 (7) células, tendo os multisseriados comumente 30-60 micra (finos a estreitos ou médios), com
(2) 3-5 (6) células.
Altura: 0,01-0,80 (1,00) mm (extremamente baixos e muito baixos), com 1—42
células, tendo os multisseriados freqüentemente 0,25—0,65 mm, com 7—30 (33) células,
porém, quando fusionados atingem até 1,90 (baixos), com 85 células.
Células envolventes: presentes.
Células esclerosadas: ausentes.
Células perfuradas: ausentes.
Cristais: ausentes.
Fibras:
Tipo: não septadas, paredes delgadas a espessas, homogêneas a freqüentemente heterogêneas e em fileiras radiais. Obs.: Record e Hess (1943) registram fibras septadas em
Belangera, entretanto, examinou-se, em material dissociado, mais de 200 fibras de cada

espécie sem encontrar-se septos; por outro lado, observou-se que, tanto no tecido tangencial e/ou radial e às vezes no próprio material dissociado, a superposição de células parenquimatosas às fibras dão a estas, por vezes, a nítida impressão de serem septadas.
Comprimento: 0,600-2,125 mm (muito curtas a muito longas), freqüentemente
1,000-1,875 (curtas a longas).
Espessamento espiralados: ausentes; estrias transversais ausentes.
Pontuações: simples, numerosas nas paredes tangenciais e radiais, principalmente nestas últimas, fendas lineares curtas a longas, geralmente oblíquas; às vezes coalescentes.
Anéis de crescimento: de apenas indicados pela colaboração ligeiramente mais escura do
lenho tardio a comumente presentes, e às vezes conspícuos, devido à coloração nitidamente mais escura do lenho tardio.
PROPRIEDADES GERAIS, APLICAÇÕES E OCORRÊNCIA
Madeira de cor pardo-claro-rosada; lustre alto a médio; odor e sabor indistintos;peso
médio (0,5-1,0 de peso específico seca ao ar, isto é, mergulhada na água destilada submerge além da metade); textura fina e uniforme; grã direita a irregular; fácil de trabalhar
dando bom acabamento; durável. Obs.: mais ou menos difícil de cortar ao micrótomo.
Segundo Record e Hess (1943) o gênero Belangera com várias espécies de árvores ou
grandes arbustos, ocorre no Brasil meridional, Paraguai e Argentina.
Ainda de acordo com os mesmos autores a casca é usada no curtimento de peles e a
madeira, tendo aproximadamente a mesma consistência do gênero Alnus (Betulaceae),
pode ser aplicada como este, em trabalhos de carpintaria e marcenaria.
Mattos Filho & Rizzini no registro do material lenhoso informam que a espécie
B. tomentosa é usada para dormentes, no Estado de Minas Gerais.
O Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro registra, para as espécies aqui estudadas, a seguinte ocorrência, no Brasil:
Belangera glabra: Goiás, Serra do Caiapó, a 66 km norte de Jatai (G. T. Prance &
N. T. Silva, 1964); Brasília, D. F., Estrada para Belo Horizonte, km 20 (H. S. Irvin &
R. Reis dos Santos, 1965); São Paulo, Serviço Florestal de S. Paulo (Jacintha I. de Lima,
1945).
B. speciosa: Bahia, Belmonte, Fazendas Córrego Preto e Brejinho (M. T. Monteiro,
1942 e 1976); Goiás, Corumbá, Pirineus (L. B. Smith et A. M., 1956); Minas Gerais, Juiz
de Fora, Parque Mariano Procópio (Jaime José Barreiros, 1949); Paraná: São Matheus e
Palmyra (L. Gurgel, 1929); Tibagy, Fazenda Monte Alegre (G. Ceccatto e J. C. H. Barbosa, 1942); Rio de Janeiro: Itatiaia (Campos Porto, 1918; C. Mello, s/data); Laranjeiras
(J. G. Kuhlmann, 1922); Floresta da Tijuca (A. Ducke, 1928; O. Machado, 1943); Governador Portela (G. Machado Nunes, 1931/32); Vista Chinesa (Victório, 1932; Paulino
Rosa, 1934;Clarindo Lage, 1938;Edmundo Pereira, 1942;P.Occhioni, 1945;A.P.Duarte,
1951); Andaraí, Borda da Mata (J. G. Kuhlmann, 1940); Estrada Pacheco Leão
(Claudionor de Almeida, 1941); Santa Maria Madalena (E. Pereira, 1955); Teresópolis,
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Alt. Barbosa, s/data); Petrópolis, Serra da Estrela
(Haroldo C. de Lima, 1978).
B. tomentosa: Goiás: Brasília, DF., Cabeça do Veado (L. Q. Cobra, R. P. Belém,
1961); Brasília, DF., Parque Gama (J. M. Pires, N. T. Silva, R. Souza, 1963); Brasília,
DF., Estrada para Belo Horizonte, Km 20 (H. S. Irwin & T. R. Soderstrom, 1964); Brasília, D.F., perto de Sobradinho (H. S. Irwin, R. Souza, R. Reis dos Santos, 1965); Minas
Gerais: Fazenda Silva, Alto da Pedra Caratinga (Ismael Kuhlmann, 1929); Lagoa Santa
(L. Damazio, s/data); Lavras (George Black, 1944); Passa Quatro, Estação Florestal da
Mantiqueira (Silva Araújo e Alt. Barbosa, 1947); Rio de Janeiro, Estrada da Vista Chinesa
(D. G. de Almeida e auxiliares, 1940).

CARACTERES ANATÔMICOS DAS ESPÉCIES
1 - Belangera glabra Camb.
Vasos (Poros):
Disposição: difusos; solitários (29%) e múltiplos (71%) em curtas fileiras radiais de
2-3 (89%), mais raramente 4-8 (11%).
Número: 40 (42) - 80 (87) por mm2 (numerosíssimos, até extremamente numerosos), freqüentemente 54—66 (numerosíssimos), em média 61.
Diâmetro tangencial: 30 (33) — 100 (125) micra (muito pequenos a pequenos, até
médios), sendo mais freqüentes os de 55—77 (pequenos), com predominância de 66—70,
em média 68.
Comprimento dos elementos: 400—850 (1000) micra (curtos a muito longos), geralmente entre 600-800 (longos a muito longos).
Perfuração: simples (91%) e múltipla (9%), simultaneamente; a múltipla (escalariforme) com menos de 20 barras (1-10), às vezes anastomosadas.
Conteúdo: presença de tilos de paredes delgadas.
Pontuado intervascular: pares areolados, comumente alternos e/ou irregularmente alternos, às vezes opostos ou algum tanto opostos, contorno poligonal, cerca de 7-11 micra
de diâmetro tangencial (pequenos a grandes).
Pontuado parênquimo-vascular: pares semi-areolados a comumente simplificados,
alternos ou irregularmente alternos, opostos e às vezes escalariformes (pequenos a grandes, até muito grandes).
Pontuado rádio-vascular: semelhante ao do pontuado anterior.
Parênquima Axial:
Tipo: parênquima difuso ou difuso-zonado, finamente reticulado no lenho tardio;
presente também parênquima paratraqueal escasso.
Séries: 200—850 (900) micra de comprimento, com 2—8 células, freqüentemente
600-750, com 4 - 6 (8) células.
Diâmetro máximo: 17-34 micra; nas células epivasculares até 45.
Cristais: romboidais em células cristalíferas septadas, comumente em séries holo-cristalíferas.
Parênquima Radial (Raios):
Tipo: tecido heterogêneo comumente II de Kribs (também presentes raios tipo I de
Kribs).
Número: 15—22 por mm (muito numerosos), freqüentemente 17-19, em média 18
(unisseriados: 41% e multisseriados: 59%). Contando-se apenas os multisseriados: 6-13
(17) por mm, freqüentemente 9-12.
Largura: 10-50 micra (extremamente finos a finos), com 1-5 (6) células, tendo os
multisseriados freqüentemente 30-40 (finos), com (2) 3-4 (5) células, predominantemente 4.
Altura: 0,01-0,60 (0,72) mm (extremamente baixos a muito baixos), com 1-25
(28) células, tendo os multisseriados freqüentemente 0,25-0,45 (extremamente baixos),
com 8-23 células, porém, quando fusionados atingem até 1,38 (baixos), com 59 (65)
células.
Células envolventes: presentes.
Células esclerosadas: ausentes.
Células perfuradas: ausentes.
Cristais: ausentes.
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Fibras:
Tipo: não septadas, paredes delgadas a espessas, freqüentemente heterogêneas e em
fileiras radiais.
Comprimento: 0,60-1,60 mm (muito curtas a longas), freqüentemente 1,00-1,25
(curtas).
Espessamentos espiralados: ausentes.
Diâmetro máximo: 17—40 micra.
Pontuações: simples, numerosas principalmente nas paredes radiais, fenda linear longa, geralmente bem oblíqua (cerca de 10—20 micra de comprimento); por vezes coalescentes.
Anéis de crescimento: comumente presentes, às vezes conspícuos devido à coloração nitidamente mais escura do lenho tardio.
Máculas medulares: presentes.
2 - Belangera speciosa Camb.
Vasos (Poros):
Disposição: difusos; solitários (17%) e múltiplos (83%) em curtas fileiras radiais de
2 - 3 (93%), mais raramente 4 - 5 (7%).
Número: (9) 10-29 (31) por mm2 (numerosos a muito numerosos), freqüentemente
17—23 (numerosos na maioria a muito numerosos), em média 20.
Diâmetro tangencial: 40—158 micra (muito pequenos a médios), sendo mais freqüentes os de 84-116 (pequenos a médios), em média 99 (pequenos).
Comprimento dos elementos: 400-1050 (1100) micra (curtos a extremamente longos), geralmente entre 800-950 (muito longos).
Perfuração: simples (96%) e múltipla (4%), simultaneamente; a múltipla (escalariforme) com menos de 20 barras (4-9); às vezes anastomosadas.
Conteúdo: tilos ausentes.
Pontuado intervascular: pares areolados, comumente alternos e/ou irregularmente alternos, por vezes opostos, contorno poligonal, cerca de 7-11 micra de diâmetro tangencial (pequenos a grandes); às vezes pontuações coalescentes assemelham-se ao pontuado
escalariforme.
Pontuado parênquimo-vascular: pares semi-areolados a comumente simplificados, alternos ou irregularmente alternos, opostos e por vezes escalariformes (pequenos a grandes,
até muito grandes).
Pontuado rádio-vascular: semelhante ao pontuado anterior mas muito mais fácil de
observar pela sua abundância.
Parênquima Axial:
Tipo: parênquima difuso ou difuso-zonado, finamente reticulado no lenho tardio;
presente também parênquima paratraqueal escasso.
Séries: 250-1100 (1200) micra de comprimento, com 2 - 9 células, freqüentemente
700-900, com 4 - 8 (9) células.
Diâmetro máximo: 17-45 micra; nas células epivasculares até 62.
Cristais: romboidais em células cristalíferas septadas, comumente em séries holo-cristalíferas.
Parênquima Radial (Raios):
Tipo: tecido heterogêneo comumente II de Kribs (também presentes raios tipo I de
Kribs).
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Número: 8-16 por mm (numerosos a muito numerosos), freqüentemente 12-13
(muito numerosos), em média 12 (unisseriados: 45,5% e multisseriados: 54,5%). Contando-se apenas os multisseriados: (2) 4 - 9 (10) por mm, freqüentemente 6-8.
Largura: 10-50 micra (extremamente finos a finos), com 1-5 (6) células, tendo os
multisseriados freqüentemente 30-40 (finos), com (2) 4 - 5 células.
Altura: 0,01-0,80 (1,00) mm (extremamente baixos a muito baixos), com 1—42
células, tendo os multisseriados freqüentemente 0,35-0,50 (0,55) mm (extremamente
baixos, até muito baixos), com 7-28 (29) células, porém, quando fusionados atingem até
1,35 (baixos), com 50 (55) células.
Células envolventes: presentes.
Células esclerosadas: ausentes.
Células perfuradas: ausentes.
Cristais: ausentes.
Fibras:
Tipo: não septadas, paredes delgadas a geralmente espessas e homogêneas, freqüentemente em fileiras radiais.
Comprimento: 1,000-2,125 mm (curtas a muito longas), freqüentemente 1,5001,875 (longas).
Espessamentos espiralados: ausentes.
Diâmetro máximo: 17—45 micra.
Pontuações: simples, numerosas principalmente nas paredes radiais, fenda linear relativamente curta, geralmente ligeiramente oblíqua (cerca de 4 - 1 0 micra de comprimento);
por vezes coalescentes.
Anéis de crescimento: presentes, mas apenas indicados pela coloração ligeiramente mais
escura do lenho tardio.
Máculas medulares: ausentes.
3 - Belangera tomentosa Camb.
Vasos (Poros):
Disposição: difusos; solitários (26%) e múltiplos (74%) em curtas fileiras radiais de
2 - 3 (90%), mais raramente 4 - 8 (10%).
Número: 20 (24) - 46 (49) por mm2 (muito numerosos a numerosíssimos), freqüentemente 31—37 (muito numerosos), em média 35.
Diâmetro tangencial: 35-132 (143) micra (muito pequenos a médios), sendo mais
freqüentes os de 59-99 (pequenos), predominando os de 77-92, em média 83.
Comprimento dos elementos: 350-950 (1000) micra (curtos a muito longos), geralmente entre 600-800 (longos a muito longos).
Perfuração: simples (80%) e múltipla (20%), simultaneamente; a múltipla (escalariforme) com menos de 20 barras (2—12); às vezes com anastomoses.
Conteúdo: presença de tilos de paredes delgadas e goma.
Pontuado intervascular: pares areolados, comumente alternos ou irregularmente alternos a opostos (contorno poligonal, cerca de 7-11 micra de diâmetro tangencial) e/ou tipicamente escalariformes.
Pontuado parênquimo-vascular: pares semi-areolados a comumente simplificados,
alternos, opostos e escalariformes (pequenos a grandes, até muito grandes).
Pontuado rádio-vascular: semelhante ao pontuado anterior.
Parênquima Axial:
Tipo: parênquima difuso ou difuso-zonado, finamente reticulado no lenho tardio;
presente também parênquima paratraqueal escasso.
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Séries: 200—1000 micra de comprimento, com 2—10 células, freqüentemente 700—
900, com 4 - 8 (10) células.
Diâmetro máximo: 17—35 micra; nas células epivasculares até 39.
Cristais: romboidais em células cristalíferas septadas, às vezes em séries holo-cristalíferas.
Parênquima Radial (Raios):
Tipo: tecido heterogêneo comumente II de Kribs (também presentes raios tipo I de
Kribs).
Número: 10-17 por mm (muito numerosos), freqüentemente 14-15, em média 14
(unisseriados: 36% e multisseriados: 64%). Contando-se apenas os multisseriados: 6-11
(14) por mm, freqüentemente 8-9.
Largura: 10-80 micra (extremamente finos a estreitos ou médios), com 1-6 (7)
células, tendo os multisseriados freqüentemente 40-60 (finos a estreitos ou médios), com
3-5 (6) células.
Altura: 0,01-0,80 (1,00) mm (extremamente baixos a muito baixos), com 1-38
(42) células, tendo os multisseriados freqüentemente 0,40-0,65 mm, com 12-30 (33)
células, porém, quando fusionados atingem até 1,90 (baixos), com 85 células.
Células envolventes: presentes.
Células esclerosadas: ausentes.
Células perfuradas: ausentes.
Cristais: ausentes.
Fibras:
Tipo: não septadas, paredes delgadas a espessas, homogêneas a por vezes heterogêneas, freqüentemente em fileiras radiais.
Comprimento: 0,65-1,70 (1,80) mm (muito curtas a longas), freqüentemente 1,101,40 (curtas).
Diâmetro máximo: 17-45 micra.
Pontuações: simples, numerosas principalmente nas paredes radiais, fenda linear curta, geralmente oblíqua (cerca de 4 - 7 micra de comprimento); às vezes coalescentes.
Anéis de crescimento: apenas indicados pela coloração ligeiramente mais escura do lenho
tardio.
Máculas medulares: presentes.
CONFRONTO DAS ESPÉCIES DE BELANGERA
B. glabra
Vasos (Poros):
Disposição
Difusos; solitários (29%) e
múltiplos (71%) em curtas
fileiras radiais de 2-3 (89%),
raramente 4-8(11%).

B. speciosa

B. tomentosa

idem; solitários (17%) e
múltiplos (83%) em curtas
fileiras radiais de 2-3 (93%),
raramente 4 - 5 (7%).

idem; solitários (26%) e
múltiplos (74%) em curtas
fileiras radiais de 2 - 3 (90%),
raramente 4 - 8 (10%).

Número por mm2
40-80 (87), freqüentemente 54-66, em média 61.

10-29 (31), freqüentemente 17-23, em média 20.

20-46 (49), freqüentemente 31-37, em média 35.
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Diâmetro tangencial (em micra)
30-100 (125), comumente 40-158, comumente
55-77, predominantemente 84-116, em média 99.
66—70, em média 68.

35-132 (143), comumente
59—99, predominantemente
77-92, em média 83.

Comprimento dos elementos (em micra)
400-850 (1000), geralmen- 400-1050 (1100), geralmen- 350-950 (1000), geralmente 600-800.
te 600 - 800.
te 800-950.
Perfuração
Simples (91%) e múltipla
(9%), simultaneamente; a
múltipla com menos de 20
barras (1-10).
Conteúdo
Tilos presentes.
Pontuado intervascular
Pares areolados, comumente
alternos ou irregularmente
alternos, às vezes opostos,
cerca de 7-11 micra de
diâmetro tangencial.
Parênquima Axial:
Tipo
Parênquima difuso ou difuso-zonado, finamente
reticulado no lenho tardio;
presente também parênquima paratraqueal escasso.
Séries
200-850 (900) micra de
comprimento, com 2—8
células, freqüentemente
600-750, com 4 - 6 (8)
células.

idem (96%), idem (4%);
idem (4-9).

idem (80%), idem (20%);
idem (2-12).

tilos ausentes.

tilos e goma presentes.

idem, idem; às vezes ponidem, idem; por vezes tipicatuações coalescentes asseme- mente escalariformes.
lham-se ao pontuado escalariforme.

idem, idem; idem.

idem, idem; idem.

250-1100 (1200) micra de
comprimento, com 2—9
células, freqüentemente
700-900, com 4 - 8 (9)
células.

200-1000 micra de comprimento, com 2—10 células,
freqüentemente 700-900,
com 4 - 8 (10) células.

Diâmetro máximo (em micra)
17-34; células epivasculares 17-45; células epivasculares 17-35; células epivasculares
até 45.
até 62.
até 39.
Cristais
Romboidais em células cris- idem, idem.
talíferas septadas; comumente séries holo-cristalíferas.
Parênquima Radial (Raios):
Tipo
Tecido heterogêneo comu- idem, idem.
mente II de Kribs.

idem; às vezes séries holo-cristalíferas.

idem, idem.
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Número por mm
15—22, freqüentemente
17-19, em média 18 (unisseriados: 41% e multisseriados: 59%); contando-se apenas os multisseriados: 6—13
(17), freqüentemente 9—12.
Altura em mm
0,01-0,60(0,72), com 1-25
(28) células; multisseriados
comumente 0,25—0,45 com
8-23 células; fusionados
até 1,38 com 59 (65)
células.

10-17, freqüentemente
8-16, freqüentemente
12-13, em média 12(unis- 14—15, em média 14 (unisseriados: 45,5% e multisse- seriados: 36% e multisseriariados: 54,5%); contando-se dos: 64%); contando-se apenas os multisseriados: 6—11
apenas os multisseriados:
4 - 9 (10), freqüentemente (14), freqüentemente 8-9.
6-8.
0,01-0,80(l,00)coml-42
células; multisseriados
comumente 0,35—0,50
(0,55) com 7-28) (29) células; fusionados até 1,35 com
50 (55) células.

0,01-0,80(1,00), com 1-38
(42) células; multisseriados
comumente 0,40-0,65 com
12-30 (33) células; fusionados até 1,90 com 85 células.

Largura (em micra)
10-50, com 1-5(6) células; idem, idem; idem, com 4—5 10-80, com 1-6 (7) células;
multisseriados comumente células.
multisseriados comumente
30-40, com (2) 3-4 (5)
40-60, com 3-5 (6) células.
células, predominantemente
4.
Células envolventes
Presentes.

idem.

idem.

Células esclerosadas
Ausentes.

idem.

idem.

Células perfuradas
Ausentes.

idem.

idem.

Cristais
Ausentes.

idem.

idem.

Fibras:
Tipo
Não septadas, paredes delga- idem, paredes delgadas a
das a espessas, freqüentegeralmente espessas, comumente heterogêneas.
mente homogêneas.

idem, paredes delgadas a
espessas, homogêneas a por
vezes heterogêneas.

Comprimento em mm
0,60-1,60, freqüentemente 1,000-2,125, freqüente1,00-1,25.
mente 1,500-1,875.

0,65-1,70(1,80), freqüentemente 1,10-1,40.

Diâmetro máximo (em micra]
17-40.
17-45.

idem, idem.

Pontuações
Simples, numerosas, fenda
linear longa geralmente bem
oblíqua, com cerca de 10—
20 micra de comprimento.

idem, idem, fenda linear
curta, geralmente oblíqua,
com cerca de 4—7 micra de
comprimento,

idem, idem, fenda linear
relativamente curta, geralmente ligeiramente oblíqua,
com cerca de 4-10 micra de
comprimento.
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Anéis de crescimento:
Comumente presentes, às
vezes conspícuos devido à
coloração nitidamente
mais escura do lenho tardio

presentes, mas apenas indi- idem. idem.
cados pela coloração ligeiramente mais escura do lenho
tardio.

Máculas medulares:
Presentes.

ausentes.

presentes.

CONCLUSÃO
As três espécies estudadas são muito homogêneas quanto à anatomia do lenho secundário.
Todavia, confrontando -se as suas características anatômicas, principalmente as referentes à contagem e mensuração dos vasos (poros) e raios, notam-se diferenças que permitem separá-las conforme se mostra a seguir:
B. glabra
Vasos (Poros):
Número por mm2
Numerosíssimos (até extremamente numerosos): 4 0 80 (87), freqüentemente
54—66, em média 61.

B. speciosa

B. tomentosa

numerosos a muito numero- muito numerosos a numerosos: 10-29 (31), freqüente- síssimos: 20-46 (49), fremente 17-23, em média 20. qüentemente 31-37, em
média 35.

Diâmetro tangencial (micra)
Muito pequenos a pequenos muito pequenos a médios:
(atémédios):30-100(125), 40-158, comumente 8 4 comumente 55—77 (peque- 116 (pequenos a médios),
nos), em média 68.
em média 99.

muito pequenos a médios:
35—132 (143), comumente
59-99 (pequenos), em média
83.

Raios:
Número por mm
Muito numerosos: 15—22,
freqüentemente 17—19;
multisseriados comumente
9-12.

numerosos a muito numerosos: 8—16, freqüentemente 12-13; multisseriados
comumente 6-8.

muito numerosos: 10—17,
freqüentemente 14—15;
multisseriados comumente
8-9.

idem, idem, com 4—5
células na largura máxima.

multisseriados comumente
40-60, com 3-5 células na
largura máxima.

Largura (micra)
Multisseriados comumente
30-40, com 3-4 células
células na largura máxima,
predominantemente 4.

Sintetizando: B. glabra apresenta comumente o maior número de poros e os menores
diâmetros bem como o maior número de raios quer entre os uni ou multisseriados juntos
quer apenas entre estes últimos; B. speciosa tem comumente o menor número de poros
com diâmetros pequenos a médios e o menor número de raios; B. tomentosa mostra comumente número de poros intermediário entre as duas primeiras espécies e diâmetros pequenos bem como número de raios intermediário entre a » duas primeiras espécies; finalmente, os raios multisseriados têm comumente na largura náxima:3— 4;4—5;e 3—5 céluIas, respectivamente.

í
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ABSTRACT
This paper deals with comparative wood anatomy of the species Belangera glabra
Camb., B. speciosa Camb. and B. tomentosa Camb. (Cunoniaceae), the general properties
and its principal uses as well as the ocorrence of the species in Brazil.
The main different points on the wood anatomy of these three very homogeneous
espécies are as follows:
B. glabra
Vessels (Pores):
Number per mm2

Most numerous (up to
extremely numerous):
40-80 (87), frequently:
54-66, mean pores number:
61.

B. speciosa
numerous to very numerous:
10-29 (31), frequently:
17—23, mean pores number:
20.

Tangencial diameter (micra)
very small to médium: 40Very small to small (up to
158, commonly: 84-116
médium): 30-100 (125),
commonly: 55-77 (small), (small to médium), mean
tangencial diameter: 99.
mean tangencial diameter:
68.
Ray Parenchyma (Rays):
Number per mm
Very numerous: 15—22,
frequently: 17-19; multiseriate rays commonly:
9-12.

numerous to very numerous:
8-16, frequently: 12-13;
multiseriate rays commonly:
6-8.

Width (micra)
Multiseriate rays commonly: identically with 4 - 5 cells
30-40, with 3-4 cells
(maximum) wide.
(maximum) wide, predominantly: 4.

B. tomentosa
very numerous to most
numerous: 20-46 (49),
frequently: 31—37, mean
pores number: 35.

very small to médium: 3 5 132 (143), commonly 5 9 99 (small), mean tangencial
diameter: 83.

very numerous: 10—17,
frequently: 14-15, multiseriate rays commonly:
8-9.
multiseriate rays commonly
40-60, with 3-5 cells
(maximum) wide.
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Recapitulation: B. glabra commonly presents the most pores number and the least
pores tangencial diameter as well as the most rays number between the uniseriate and
multiseriate rays together or only between the last of ali;5. speciosa commonly presents
the least pores number and small to médium tangencial diameter pores as well as the least
rays number; B. tomentosa commonly presents mean pores number between the two first
species and small tangencial diameter pores; finally the maximum width multiseriate rays
are commonly: 3—4;4—5 and 3—5 cells wide, respectivelly.
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Estampa 1
Belangera glabra Camb. (amostra n.° 1844)

Seção tranversal (1 Ox)

Seção transversal (50x)
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Estampa 2
Belangera glabra Camb. (amostra n.° 1844)

Seção tangencial (50x)

Seção radial (150x)
Cristais romboidais em séries holo-cristalíferas
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Estampa 3
Belangera glabra Camb. (amostra n.° 1844)

Seção radial (240x)
Perfuração múltipla entre duas perfurações simples
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Estampa 4
Belangera speciosa Camb. (amostra n.° 2196)

Seção transversal (lOx)
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Seção tranversal (50x)
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Estampa 5
Belangera speciosa Camb. (amostra n.° 2196)

Seção transversal (50x)
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Seção radial (200x)
Perfuração simples e múltipla, simultaneamente. Série cristalífera presente.
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Estampa 6
Belangera tomentosa Camb. (amostra n.° 5305)

Seção transversal (lOx)

Seção transversal (50x)
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Estampa 7
Belangera tomentosa Camb. (amostra n.° 5305)

Seção tangencial (50x)

Seção radial (350x)
Perfuração simples e múltipla, simultaneamente,
esta última anastomosada.
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FORMAS VICARIANTES DE HELICONIA FARINOSA RADDI. ADENDA
(HELICONIACEAE)

HUMBERTO DE SOUZA BARREIROS
Pesquisadoi em Botânica
Bolsista do CNPq.

Em estudos anteriores sobre H. farinosa divulgou-se a sua distribuição geográfica, formas e variedades, e sinonímias (Barreiros, 1974, 1976 e 1977). Em vista de tais variações
terem sido interpretadas como novas espécies, procurou-se complementar aqueles estudos
salientando-se que o que importa são os fatos à luz da nova taxonomia, e de acordo com
esta, tais interpretações resultam dos velhos hábitos de classificar, postulados nas grandezas dos órgãos, presença ou não de indumentos, e números de peças — flores e brácteas
(merística), nos níveis infra-específicos.
O reexame dessas variações constou de material de H. farinosa já divulgado, e espécimens vivos de coletas e cultivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB), Herbário
Bradeano (HB) e sítio Burle Marx, Guaratiba, RJ, além do mencionado na literatura generalizada da espécie.
Segundo esses registros, H, farinosa ocorre no Brasil nas seguintes regiões: a) sudeste - Espírito Santo (ES), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP); b) sul - Santa Catarina
(SC). Mapas IA e IB. Revelando-se uma alopátrica de invulgar plasticidade fenótipa, entre
as congêneres, essa espécie tem se apresentado por grupos de populações de "facies"
locais e regionais características que vão desde os "clines" às discontinuidades abruptas,
sem contudo ultrapassar os níveis infra-específicos e que constituem as suas formas representativas, ou seja vicariantes.
Observando-se tais formas nos mapas de ocorrências, verifica-se que elas se representam em grupos locais pelas var. farinosa e versatilis (efarinosa hirsuta), e grupos regionais
pela var. efarinosa; inclui-se entre os grupos locais a / constricta dos efarinosos — litoral
de SP, e a / laxa dos farinosos do Alto da Boa Vista. Embora esta forma seja uma característica regional dos efarinosos, a sua presença naqueles farinosos insinua a tendência para
a überação da forma do tipo (figs. 2).
A natureza dessas variações está relacionada com áreas ecológicas e geograficamente
distintas, compreendendo respectivamente: montanha-planície, floresta marítima-floresta
interior, úmido-seco, quente-temperado, laterito-prado, e montanha, rios, mata, costa.
Convém lembrar que climas, solos, temperaturas, intensidade lumínica divergem de um
local para outro, e a capacidade da planta adaptar-se a essas circunstâncias é diretamente
proporcional à flexibilidade do genótipo em responder aos estímulos ambientais. Significa
que quanto maior for tal capacidade maior o número de variações, ou seja a plasticidade
fenótipa.
Em climas úmidos, - matas montanhosas e de planície, Corcovado, Alto da Boa Vista, Gávea, a espécie em questão se representa por farinosos — var. farinosa (tipo) com
pruina cobrindo totalmente, às vezes, o dorso foliar; esses indivíduos são geralmente de
portes pequenos - 1 m, mas em habitats contíguos do mesmo local, eles mudam de forma
abstendo-se da farinha foliar e munindo de pilosidade no cincino — var. versatilis; eles têm
porte pequeno principalmente na planície — Jardim Botânico, Gávea, contudo em clima
seco montanhoso — Teresópolis, esses efarinosos hirsutos têm 2 m de altura ou mais, o
mesmo acontecendo em Pedra Bonita (RJ). Em área contígua a do Corcovado, Tijuca,
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a vicariância da espécie toma o aspecto de forma despojada de farinha e pilosidade, constituindo o grupo da var. efarinosa.
Dos clines às discontinuidades, a gama de variações dessas formas representativas de
H. farinosa, mostram-se transicionais e distintas. Antes de considerá-las convém lembrar a
morfologia do tipo: "folhas farinosas ovais ou lanceoladas, espatas ascendentes vermelhas,
flores tubulosas semi-ocultas verdes, cincino glabro, estatura de 1—3 m. Correlacionando
tais características com as das vicariantes assinaladas, temos: a) formas transicionais —
espatas ascendentes/eretas, folhas ovais/lanceoladas, base foliar redonda/cordiforme, vermelho/purpurino/encarnado, médio/grande (porte, folha, cincino); b) formas distintas —
farinosa/efarinosa, glabra/hirsuta, ascendente/descendente (f laxa), vermelho/sulfurino/
amarelo, estatura 1 —3 m.
Resumindo, na tabela, as diferenças conspícuas das formas vicariantes:
Características
Pruina
Glabro
Pilosidade
Ascendente
Descendente
Cores

farinosa
Folha
Cincino
—
Espata
Espata vermelha,
flores verdes

efarinosa
Cincino
—
Espata
Espata e flores sulfurinas
Espata encarnada,
flor amarela
Espata purpurina,
flor flávia.

versatilis
—
Cincino
Espata
Espata purpurina,
flores verdes

A pruina aparece vestigial em alguns efarinosos (Jaraguá) e nos cultivados (Jardim
Botânico), e outros têm espatas eretas, já assinaladas - / constricta. O colorido variável
desses vicariantes efarinosos, correspondem pela ordem da tabela, de cima para baixo às
ocorrências das seguintes localidades: Santa Tereza, Sombrio e Jaraguá.
É evidente que tanto a var. efarinosa como a var. versatilis caminham para a especiação e, provavelmente, em alguma época, apresentar-se-ão como subespécies, contudo as
suas formas atuais continuam nos níveis morfológicos já considerados; elas contêm ainda
inerentes, as características do tipo já assinaladas, mas aqui complementadas: espatas cimbiformes, perigônio tubuloso semi-oculto e epitépalo (estaminódio) oblongo agudo ou
acuminado. O indumento (farinha, pêlos), colorido, são fatores variáveis para cada atuação do genótipo da planta no intercurso migratório. As figs. 3 e 4 mostram as diferenças
morfológicas das vicariantes citadas. Acrescente-se que maior número de flores ou espatas
apresentadas em uma dessas formas não constituem meristicamente, no caso, diferenças
específicas.
As sinonímias de H. farinosa foram expostas em trabalhos anteriores já assinalados,
contudo em se tratando das vicariantes em pauta, a sinonimização complementada é a
seguinte:
H. farinosa v. efarinosa Barr., 1974
H. rollinshii Lane in sched. (non H. spatho-circinata Arist. in Santos, 1978).
H. velloziana L. Em., in Santos, 1978.
Material identificado:
(RB) Santa Tereza, Duarte; 3631; Gávea, H. Barreiros; Tijuca, Castellanos 23978
Caiçaras, Duarte 3479; entre Rio Claro e Mangaratiba, rodov. RJ-149, Martinelli 4082
São Paulo, litoral, Sucre 768; Jaraguá, Schwache 13355; Pilões, Duarte 3359, Falcão 25
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Sombrio, Reitz 784; Brusque, Reitz 2247, Smith & Velloso 5696; Itacorobi, Smith &
Reitz 6155; Ibirama, Reitz & Klein 1126; Caraguatatuba, Eiten & Eiten 7913; Cantareira,
Eiten& Sota 2175.
Desconhece-se os espécimens de H. rollinshii (R) que Santos identifica como pertencentes a//, laneana Barr, espécie de sinonímias diferentes; na certa, houve equívocos.
H. farinosa v. versatilis (Barr.) Barr. stat. nov.
H. farinosa f. hirsuta Lane in shed.
H. farinosa f. versatilis Barr.
H. sampaiona L. Em.
Material examinado:
(RB) Corcovado, Duarte s/n.°; Jardim Botânico, Kulhmann, 6084; Alto da Boa Vista, Sucre 7950; Pedra Branca, Castellanos, 25655; Teresópolis, Kulhmann s/n.°.
Para identificação das variedades, pode-se recorrer a seguinte "chave":
1. Folhas farinosas
var. farinosa
Folhas efarinosas
2
2. Cincino hirsuto
var. versatilis
Cincino glabro
3
3. Espatas descendentes ou patentes
var. efarinosa
Espatas muito eretas, mais curtas
var. efarinosa
constricta
ABSTRACT
The paper is an addenda of anteriors works of the author, on the H. farinosa involving
vicarious forms occuring in the south and southeast of Brazil, and synonymies.
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LEGENDAS
IA. Formas representativas de H. farinosa. Região sudeste: v. farinosa - tipo, Corcovado, Gávea,
/ laxa - Alto da Boa Vista (RJ); v. versatilis, Corcovado, Gávea, Pedra Branca, Teresópolis (RJ);
v. efarinosa, Santa Tereza (ES), Tijuca, Caiçaras, Lídice/Angra dos Reis (RJ), Cantareira, Caraguatatuba (SP).
1B. Formas representativas de H. farinosa. Região sul: v. efarinosa, Jaraguá, Sombrio, Brusque, Itacorobi, Ibirama, PUões (SC). Ver Barreiros, 1974:44, 1976:41.
2. Variações nos ângulos de aberturas das espatas de H. farinosa, com imphcações lumínicas ou de temperatura. O ângulo é agudo - (espatas ascendentes, "tipo") em farinosa e versatilis, e muito agudo em
efarinosa constricta, em oposição à obtusidade angular ( espatas descendentes - / laxa) de efarinosa,
tendência já assinalada em indivíduos farinosos (Alto da Boa Vista). Verifica-se que em constricta há
uma menor tolerância à radiação, motivo porque há necessidade de fechar os ângulos das espatas para
proteger as flores da intensidade lumínica.
Variações nos indumentos de H. farinosa. A presença ou ausência de pruina nessa espécie não é
opcional, trata-se de respostas aos estímulos ambientais durante a ecese. A pruina - pontilhado da
folha, que "marcou" o tipo, em farinosa, - e dispensável em versatilis, porque o que convém a essa
forma representativa da espécie é cobrir o cincino de pêlos - característica de lugares sombrios, ou
montanhosos secos (Teresópolis).
3. Estaturas das variedades vicariantes de H. farinosa nos estados do Brasil.
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A Literatura dos Líquenes tem sido muito extensa, houve muitas reformulações de
gêneros, famílias e espécies, vários taxa perderam a sua validez por absorção e sinonimização. Ganhou assim tal literatura uma nova fisionomia pelos esclarecimentos que dessas
pesquisas resultaram, renovando a taxonomia dos Líquenes e abrindo um novo espaço
para as aplicações nas áreas médicas (antibióticos), bioquímicas (corantes) alimentícias e,
principalmente utilizando-se os Líquenes como indicadores de poluição.
A presente Flora do Estado do Rio, contribuindo para esse progresso, é uma tentativa para atualizar as ocorrências de Líquenes no Brasil, iniciativa que tem na Dra. Elsie
Franklin, Coordenadora do Grupo de Pesquisas do Jardim Botânico - RJ., a sua grande
incentivadora.
1. Anapthycia casarettiana Mass.
Mem. Lichenogr. (1853)39
(RB 93473)
Itatiaia, alt. 2200 m, acima de Macieiras, local seco, sobre musgos
Cols. Fidalgo & Fidalgo, L-21, 19-08-55;det. Kurokawa, 1971.
2. Anapthycia lutescens Kurok.
Journ.Jap.Bot. 36(1961)54
(RB)
Morro de São Sebastião
Det. Kurokawa, 19-11-71
3.

Bacidia albescens var. carneolutea Oliv.
Buli. Geogr. Bot. (1911)199.
(R)
Corcovado
Col. Malme71, 1892

4.

Baeomyces erythrellus (Mont.) Nyl.
Synops. Lich. 1(1860)181
(R)
Itatiaia, nas encostas da serra, alt. 1700 m
Col. Ule 526, 1894

5.

Borrem flavicans Ach.
Lichenogr. Univ. (1810)504
(RB)
Col. Glaziou, 1872

Arq. Jard. Bot
Rio de Jancuo

Vol. XXV
'981
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6. Buellia modesta (H.) Darb.
Brit. Antarct. Exped. (1910)
(R)
Morro dos Canos Carioca
Malme 141,1892
7.

Chiodectom dilatatum (Nyl.) Wain.
Etud. Lich. Brésil (1890)542

CR)
Corcovado, corticola, na selva
Leg. Malme, 1925
8.

Cladonia aggregata (Sw.) Ach.
Vetensk. Acad. XVI (1715)68
(HB)
Sumaré, mata, 300 m s/m, saxicola, local úmido
Col. Sucre 1716; det. Mahu

9.

Cladonia coccifera (L.) Willd.
Fl. Berol. Prod. (1787)365
(R)
Itatiaia, 2300 m.
Col. Ule 526

10. Cladonia miniata Mey.
Entwickl. Flech. (1825)149
(R)
Itatiaia, sobre os troncos de árvores
Col.
11. Cladonia miniata var. sorediella Wain.
Monogr. 1(1887)65
(R)
Itatiaia, 2100 m/s; nas encostas da serra
Ule 528, 1894
12. Cladonia pycnoclada (Pers.) Nyl.
Lich. Nov. Zeland. (1866)244
(R)
Casemiro de Abreu, distr. Barra de S. João, 5 km, Norte do Rio das Ostras, restinga
Col.
13. Cladoniara«gi/en'na(L.) Web. ex Wig.
Primit. Fl. Holsat (1780)90
(R)
Mauá
14. Cladonia ravenelii Tuck.
Wainio, Monogr. 1(1887)174
(HB)
Teresópolis, várzea
Col. Abendroth 1385;det. Mahu
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15. Cladonia verticillata (Hoff.) Schaer.
Deuts.Fl. 11(1796)122
(R)
Itatiaia, Retiro, terrícola
Legs. Dosen, 1925, S.A. Princesa Imperial
(R)

Castelo, Serra dos Órgãos
Col. Viana 607
(R)
Macaé, arenícola, moita seca de restinga
Col. Henrique 50
(R)
Mauá
Col. Schuacke
(R)
Semambetiba, restinga
Col. I. Vattimo
16. Cladonia verticillata var. cervicornis (Ach.) Flk.
Clad.Comm. (1928)29
Casemiro de Abreu
17. Cladonia sandstedei des Abb.
Buli. Soe. Sei. Bretagne 16(2)1939
(HB)
Petrópolis, Araras, Morro do Bolo de Milho, alt. 700/800 m., saxícola, heliófila,
branco acinzentado.
Col. Sucre 2759, Brga 599
18. Coccocarpia elegans Müll. Arg.
Flora LXIV(1881)507
(R)
Folícola
Col. Glaziou
19. Collema tremelloides Ach.
Lichenogr. Univers. (1810)655
(RB 92250)
Col. Glaziou
20. Collema byrsinum Ach.
Lichenogr. Univ. (1810)642
(RB)
Col. Glaziou
21. Cora montana (Sw.) Sant.
Symb. Bot. Upsal 1(1952)12;
(HB)
Raiz da Serra dos Órgãos, sobre troncos
Col. Pabst 8973
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22. Cora pavonia (Sw.) Fries
Epicr. Syst. Mycol. (1836-38)556
(R)
Teresópolis, caminho do Abrigo
Col. L. Duarte, 1957; det. Grüminger, 1978
(R)
Tijuca
(R)
Itatiaia, Abrigo da Maromba
Col. Emmerich 40; det. Grüminger, 1958
23. Dermatocarpon miniatwn (L.) Mann.
Lich. Bohem. Obs. Dispôs. (1825)66
(R)
Tijuca, floresta
Col. Renata 391
24. Dictyonema sericewn (Sw.) Berk.
London Journ. Bot. 11(1843)639
(RB 93458)
Itatiaia, parque, sobre os troncos
Cols. Fidalgo & Fidalgo L - 26,07-09-55
(RB 151604)
Jardim Botânico, sobre as raízes de Palmae.
Cols. Soares, 09-05-72: det. Parmasto, 1972
25. Dictyonema montanwn (Sw.) Parm.
in Schedulae
(RB 171883)
Itatiaia, planalto
Cols. Cecília, Lúcia, Césio 80, Miguel 24, 15-06-63; det. Parmasto
(RB 91988)
Maromba, Itatiaia
Cols. Kuhlmann, 18-09-22; det. Parmasto
(RB 113916)
Guaratiba, represa.
Cols. Sallesopo; det. Parmasto
(RB 9345)
Itatiaia, alt. 1750 m, km 13, abaixo de Macieiras
Cols. Fidalgo & Fidalgo L-3, 20-09-55; det. Parmasto
26. Graphis sphaerosporella Nyl.
Flora, LII( 1869) 124
(R)
Corcovado, cortícola
Leg. Malme
27. Haplopyrenula tunicata Müll. Arg.
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Flora, LXVI(1883)124
(R)
Folícola
Col. Ule
28. Lecanora parella Ach.
Lichenogr. Univ. (1810)
(RB 151674)
Cortícola
Col. Glaziou 3403
29. Parmelia amoena Zahlbr.
Buli. Herb. Boiss. ser. 2,111(1908)464
(R)
Saxícola
Col. Damazio
30. Parmelia citrata Ach.
Synop. Lich. (1914)198
(R)
Itatiaia, Retiro, sobre os troncos
Col. Dusein 502; det. Malme
31. Parmelia tinctorum Nyl.
Flora, 55(1872)547
(R)
Saxícola
32. Peltigera americana Wain.
Etud. Lich. Brésil; 1(1890)179
(R)
Itatiaia, sobre rochedos
(RB 93462)
Itatiaia, acima de Macieiras alt. 2200 m., local seco
Cols. Fidalgo & Fidalgo L-l 1
33. Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm.
Plant. Lich; 1(1790)19
(R)
Itatiaia, nos musgos.
34. Phaeographina crassa Müll. Arg.
Flora, LXIV( 1882).
(R)
Corcovado, cortícola
Malme 62,1892
35. Phyllobathelium epiphyllum Müll. Arg.
Lich. Epiph.(1890)
(R)
Folícolo
Glaziou
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36. Phylloporina caerulescens Müll. Arg.
Flora, LXX1II( 1890)198
(R)
Folícolo, crustáceo
Col. Glaziou
37. Phylloporina epiphylla Müll. Arg.
Lich.Epiph. (1890)21
(R)
Folícolo, crustáceo
38. Phylloporina fulvella Müll. Arg.
Lich.Epiph. (1890)21
(R)
Folícolo
Col. Glaziou
39. Phylloporina rufula Müll. Arg.
Lich.Epiph. (1890)21
(R)
Folícolo
Col. Glaziou
40. Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Wain.
Etud. Lich. - Brésil 1(1890)183
(RB 148825)
Teresópolis
Col. Octávio, 1941 ;det. H. Barreiros, 1979
41. Ramalina complanata (SW.) Ach.
Lichenogr. Univ. (1810)599
(HB)
Sepetiba, Ilha Furtada, umbrófila
Col. Sucre 1857; det. Mahu, 1972
42. Ramalina ecklonii (Spr.) Mey ex Flot.
Nova Acta Acad. XIX Supl.
(HB)
Teresópolis, várzea, na amoreira de Jardim
Col. Ab 1292; det. Mahu, 1972
43. Ramalina puiggarii Müll. Arg.
Flora LXIV( 1881)83
(RB)
Morro de S. Sebastião
Col. Damazio
44. Ramalina usnea Howe Jr.
Bryologist. XVII( 1914)81
(RB 173290)
Lagoa dos Padres, Maricá, restinga arbustiva, epifita sorédios estrangulados
Araújo 768 e Peixoto 574, 08-09-75
45. Ramalina usneoide (Ach.) Fr.
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Lich. Europ. (1831)468
(RB)
Jardim Botânico, RJ.
Leg. Damazio
46. Ramalina yemensis Nyl.
Buli. Soe. Linn. Normand ser. 2, IV(1870)144.
(RB 141907)
Petrópolis, Araras, base de rocha, heliófila, cor verde/cinza
Col. Sucre 3434, Braga 1012,10-12-68; det. Barreiros
(RB 90078)
Arraial do Cabo. Det. Barreiros
(RB 93468)
Itatiaia, junto à sede do Parque Nacional, local descampado, sobre árvores.
Cols. Fidalgo & Fidalgo; L-18, 08-09-55
47. Stereocaulon implexum Th. Fr.
Etud. Lich. Brésü. 1(1890)68
(RB 137231)
Sumaré, mata, 300 m. alt.; saxícola, crescendo em local úmido
Leg. Sucre 1716, 25-10-67; det. Aranha, 11-03-68
48. Stereocaulon ramulosum (SW.) Raeusch.
Nomencl. Bot. ed. 3(1797)328
(RB 117886)
Itatiaia, planalto
Cols. Cecília, Lúcia, Césio 82, Miguel 26,16-06-63; det. Carvalho
(RB 141705)
Petrópolis, Araras, base da Pedra Maria Comprida
Cols. Sucre 3450, Braga 1028, 10-08-68; det. Barreiros
(RB 151602)
Teresópolis, Serra dos Órgãos, saxícola
Soares, 17-04-72
(RB 93478)
Itatiaia, km. 17, acima de Macieiras, alt. 2200 m.
Cols. Fidalgo & Fidalgo, L-09,19-09-55
(RB 93457)
Itatiaia, próx. à sede do Parque, alt. 835, sobre musgo.
Cols. Fidalgo & Fidalgo, L-27, local seco, 17-09-55
49. Sticta aurata Ach.
Method. Lich. (1803)277
(RB 93471)
Itatiaia, junto à sede do Parque, local descampado, alt. 840 m.
Cols. Fidalgo & Fidalgo, L-20,08-09-55
(RB 91981)
Teresópolis, São Luiz
Col. Bandeira, 23-03-26
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50. Sticta damaecornis (SW.) Ach.
Method. Lich. (1803)276
(R)
Itatiaia, Retiro
Col. Dusein, 1902
(R)
Col. Riedef.
(RB)
Parque Nacional, Serra dos Órgãos, Represa, sobre troncos de árvores velhas, mata
úmida
Cols. Mahu, 1952 e Pabst. 5658
51. Sticta erosa (Esch.) Tuck.
North.Am. Lich. 1(1882)82
(R)
Itatiaia, 2000 m. alt.
Col. Ule 533, 1894.
52. Sticta fuliginosa (Dick.) Ach.
Method. Lich. (1803)280
(R)
Itatiaia, Retiro, crustáceo, folícola
Col. Dusein, 1902
53. Sticta tomentosa (SW.) Ach.
Method. Lich. (1803)279
(R)
Itatiaia, Retiro
Col. Dusein, 1902
54. Sticta weigelli isert ex Ach. var. peruviana (Nyl.) Wain.
Etud. Lich. BrésÜ, 1(1890)190
(R)
Corcovado
Malme64, 1892
55. Strigula argyronema Müll. Arg.
Bot. Iahrb. VI(1885)379
(R)
Crustáceo, folícola
Col. Glaziou
56. Strigula elegans (Fée) Müll. Arg.
Linnaea, XLIII(1880)41
(R)
Folícola
Col. Ule.
57. Strigula subtilissima (Fée) Müll. Arg.
Flora, LXVI(1883)343
(R)
Folícola
Col. Glaziou
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58. Teloschistes exilis (Michx.) Wain.
Etud. Lich. Brésil, 1(1890)115
(RB 173304)
Tarituba, Parati, restinga epifita, amarelo
Col. Peixoto 59, 03-01-75
59. Teloschistes flavicans (Sw.) Morm.
Nyl. Magaz. Naturv. XII( 1853)229
(RB 173304)
Tarituba, Restinga arbustiva, em mirtácea, heliófila
Peixoto, 59,03-01-75
(RB 75601)
Restinga da Tijuca, bosque
Col. Machado, 24-0346
60. Tricharia melanothrix Fée
Essai Cryptog. Ecorc. (1824)XCVIII
(R)
Col. Glaziou
61. Trichothecium epiphyllum Müll. Arg.
Engl. Bot. Jahbr. VI(1885)418
(R)
Crustáceo, folícolo
62. Usnea áspera (Esch.) Wain.
Etud. Lich. Brésil 1(1890)7
(R)
Morro de São Sebastião, saxícola
Col. Damazio 1101
63. Usnea barbata (L.) Wigg.
Primit. Fl. Holsat (1780)91
(R)
Itatiaia, alt. 1500 m., nas árvores
Col. Sampaio 4722,1926
64. Usnea ceratina Ach.
Lichenogr. Univ. (1810)619
(RB 141722)
Petrópolis, epifita, heliófila
Col. 1025, 10-08-68
65. Usnea florida (L.) Wigg.
Primit. Fl. Holsat. (1780)91
(RB 93465)
Itatiaia, Parque Nacional, local seco.
Cols. Fidalgo & Fidalgo; L-13, 05-09-55; det. Barreiros
(RB 417888)
Itatiaia,
Cols. Cecília, Lúcia, Césio 90, Miguel 34,13-06-63; det. Paiva
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(RB 919980)
Itatiaia, Macieiras, sobre galho seco
Col. Bandeira
66. Usnea lunaria Mot.
Lich. Gen. Usnea Monogr. 2(1937)307-308
(R)
Itatiaia, epífúa, nas matas
Col. Sampaio 4833, 1926; det. Rizzini, 1958
67. Usnea meridionalis Zahlbr.
Denks. Acad. Wiss. Wien LXXXIII, (1909)183
(R)
Tijuca, ramícola
Col. Rente 395, 1957; det. Rizzini 958.
68. Usnea poliotrix Krph.
Vidensk. Natur. Foren. v. 5, tab. I (1873) fig. 5
(HB)
Teresópolis
Col. Abendroth 1663; det. Mahu, 1972
69. Usnea trichodea Ach. emend.
Mot. Usnea Stud. Mon., 1(1936)183
(RB 11914)
Itatiaia, ponte da Maromba, na madeira
Col. Bandeira, 16-10-26

SINONÍMIAS, segundo os seus autores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Anapthycia casarettiana Mass. = Heterodermia casarettiana (Mass.) Trev.
Buellia modesta Darb. = B, modestula Zahbr.
Qadonia rangiferina Web. ex Wigg. = Cladina rangiferina Nyl.
Collema trèmelloides Ach. = Leptogium tremelloides Gray.
Collema byrsinum Ach. = Physma byrsinum Müll. Arg.
Cora pavonia (Sw.) Fr. = Cora montaria (Sw.) Sant.
Dictyonema montana (Sw.) Parm. = Cora montana (Sw.) Sant.
Graphis sphaerosporella Nyl. = Medusulina sphaerosporella (Nyl.) Müll. Arg.
Lecanora parella Ach. = Ochrolechia parella (SW.) Mass.
Parmelia citrata Ach. = Parmotrema citratum (Ach.) Hale
Parmelia tinctorum Nyl. = Parmotrema tinctorum (Ach.) Hale
Peltigera americana Wain. =P. austroamericana Zahbr.
Sticta aurata Ach. = Pseudocyphellaria americana Wain.
Sticta erosa (Esch.) Tuck = Lobaria quercizans Michx.
Usnea poliotrix Krph. = U. baileyi Zahbr.
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ANATOMIA FOLIAR DE PEIXOTO A HISPIDULA JUSS.
(MALPIGHIACEAE)

GEISAL. FERREIRA*
Jardim Botânico do
Rio de Janeiro

O nosso interesse pelo estudo anatômico de Peixotoa hispidula Juss. (Malpighiaceae)
deve-se ao fato da freqüência de seus representantes na Restinga da Pedra de Itaúna, local
que vem sofrendo inúmeras devastações e queimadas, bem como servir de embasamento
para futuros estudos com a finalidade primordial de elucidar dúvidas taxonômicas.
Outro fato que nos levou a realização do mesmo foi que, através do levantamento
bibliográfico, verificamos não ter sido feito, até o momento, um estudo mais acurado
dessa espécie.
MATERIAL E MÉTODOS
O material utilizado no presente trabalho é proveniente da Restinga da Pedra de
Itaúna, do Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, estando depositado
no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro na exsicata de n.° 192.701.
Utilizamos material fresco, principalmente para testes microquímicos, como também
material fixado em F.A.A. (90 partes de álcool a 70%, 5 partes de ácido acético e 5 partes
de formol).
O material foi incluído na parafina mediante a técnica usual do álcool etílico e xilol
(JOHANSEN, 1940; SASS, 1940) e cortado em secções transversais e longitudinais, algumas em série, na espessura de 10-12 micrômetros, no micrótomo rotativo de Jung. Os cortes foram corados pelas técnicas de dupla coloração: Astrablau - Fucsina básica e Safra nina-fast-green.
Pára a clarificação das folhas usamos a técnica de STRITTMATTER (1973:126-129).
Os testes microquímicos (JOHANSEN, 1940; SASS, 1940) foram efetuados em material fresco, sendo evidenciados a presença de cutina, substâncias pécticas, amido, drusas
de oxalato de cálcio e estilóides, respectivamente pelos testes de Sudan IV, vermelho de
rutênio, Lugol, insolubilidade das drusas no ácido acético e solubilidade nos ácidos clorídrico e sulfúrico diluído.
No estudo das epidermes utilizamos material fresco, dissociado pela mistura de
Jeffrey (ácido nítrico e ácido crômico a 10% em partes iguais) e posteriormente coradas
com safranina hidro-alcóolica e montadas em glicerina a 50%.
Para interpretação do padrão de nervação e demais caracteres seguimos os moldes
propostos por HICKEY (1974: 1-26) e FELJPPE e ALENCASTRO (1966).
Adotamos na classificação dos estômatos o conceito clássico de METCALFE et
CHALK (1965, vol. 1:14-15) e na contagem utilizamos material fresco projetando o campo examinado num quadrado com 0,5 mm de lado, afim de obtermos a média.
As mensurações foram executadas com auxílio da ocular micrométrica Zeiss, tendo
sido calculado previamente o coeficiente micrométrico.
Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e estagiária do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
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Os desenhos e detalhes foram feitos ao microscópio binocular Carl Zeiss, com auxilio
da câmara clara, utilizando-se diferentes escalas de aumento.
RESULTADOS
O pecíolo, em secção transversal, apresenta a forma aproximadamente plano-convexa. Sua epiderme (Fig. 7) é uniestratificada e constituída por células com formato de
isodiamétrico à retangular, cujo maior diâmetro varia ora na direção periclinal, ora na
anticlinal, estando suas paredes periclinais externas bastante impregnadas de cutina atingindo um pouco as paredes anticlinais. Observamos a ocorrência de projeções pelas quais
se dá a inserção dos pêlos que são do tipo Malpighiáceo. As células da epiderme nestas
regiões apresentam um espessamento de lignina.
Logo a seguir, notamos a presença de 6 a 7 camadas de colênquima angular em todo
o pecíolo, sendo 2 a 3 camadas de células de transição.
O parênquima fundamental apresenta várias camadas de células heterodimensionais
com paredes delgadas e muitos meatos, notando-se a grande quantidade de drusas de
oxalato de cálcio em suas células.
Ainda em corte transversal, observamos que na região distai os feixes vasculares estão
dispostos em número de 5 (Fig. 1), sendo que o maior ocupa a parte central. Logo a seguir, notamos que os 2 feixes laterais (de cada lado) unem-se constituindo 3 grupos isolados (Fig. 2) e na região distai propriamente dita, passam a formar um único feixe vascular
(Fig. 3) com a forma de um arco bem acentuado que será observado na região do terço-médio, como também ao penetrar na base da lâmina foliar.
Este feixe vascular tem a porção lenhosa representada por 51-52 fileiras radiais com
5 a 13 elementos em cada fileira de proto a metaxilema.
A porção liberiana apresenta-se com seus elementos típicos: vasos crivosos, células
companheiras e as do parênquima, e está disposta de uma maneira contínua acompanhando a porção lenhosa. Observamos também o início da atividade cambial.
A epiderme da lâmina foliar, de um modo geral, é constituída de células que se
dispõem em um só estrato celular, revestida por uma camada cuticular semelhante em ambas as faces, ao nível da nervura principal. Ao nível do limbo, a face adaxial se apresenta
um pouco mais espessa do que na abaxial, evidenciada que foi pela coloração com o
Sudan IV.
As células da epiderme abaxial (Fig. 9), ao nível da nervura principal, em secção
transversal, apresentam a forma mais ou menos retangular, sendo que o seu maior diâmetro é notado no sentido periclinal com 12,24 micrômetros e na anticlinal com 10,96 micrômetros, embora menores que as do limbo; apresentam suas paredes periclíneas externas bastante cutinizadas, sendo que essa cutinização atinge um pouco as paredes anticlinais. Essa cutinização no entanto, é mais acentuada nas células que cercam a base dos
pêlos (Figs. 15 e 16).
As células da epiderme abaxial, ao nível do limbo, apresentam também secção mais
ou menos retangular com diâmetro maior no sentido periclinal com 19,16 micrômetros
e no sentido anticlinal com 15,06 micrômetros.
As células da epiderme adaxial (Fig. 8), ao nível da nervura principal, em secção
transversal, variam de forma e tamanho, tendo em média 14,55 micrômetros na direção
periclinal e 14,76 na direção anticlinal.
As células da epiderme adaxial, ao nível do limbo, assemelham-se as da nervura com
a média de 22,26 micrômetros na direção anticlinal e 23,37 micrômetros na direção periclinal.
Na epiderme adaxial (Fig. 23), em vista frontal, as células são de contorno poligonal,
com 4 a 7 lados, paredes periclinais retas; ocorrência de raros pêlos do tipo Malpighiáceo.
Na epiderme abaxial, em vista frontal, as células também são de contorno poligonal,
com 4 a 6 lados; de paredes periclinais onduladas. Notamos a presença de estômatos dis-
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tribuídos de maneira irregular por toda a epiderme, como também a grande quantidade
de pêlos do tipo Malpighiáceo.
Os estômatos ocorrem em média de 61/mm2 e são dos tipos: paracítico ou rubiáceo
(Fig. 24) e anomocítico ou ranunculáceo (METCALFE et CHALK, 1950). Observamos a
ocorrência de estômatos vizinhos; notamos que as células subsidiárias são assimétricas.
Observando-se cortes longitudinais e transversais da célula guardiã, conclui-se que o
lume é mais estreito na região central e dilatado nos pólos da célula. Em cortes transversais (Fig. 11) passando por esta região, o lume é mais ou menos triangular, ficando a
"base" do triângulo voltada para a célula subsidiária. O espessamento de suas paredes é
bem acentuado na parte que fica em contacto com o ostíolo e com a câmara subestomática. Limitando o ostíolo na parte superior há uma "crista" com um fino revestimento de
cutícula e, internamente, observamos na célula guardiã uma pequena proeminência de
natureza puramente celulósica. A câmara subestomática é pouco profunda atingindo apenas a primeira camada do lacunoso. Em corte longitudinal (Fig. 12) o lume adquire a forma de um "osso" e apresenta um espessamento maior na região central.
Examinando-se a nervura principal nas regiões do ápice, terço-médio e base, notamos
que os feixes vasculares dispõem-se de uma maneira diferente. Na base, a nervura apresenta contorno biconvexo (Fig. 4) notando-se que os feixes vasculares estão dispostos em forma de arco. Caminhando para o terço-médio, a secção da nervura torna-se plano-convexa
(Fig. 5), com os feixes vasculares assumindo mais ou menos a disposição plano-convexa.
Ao atingirmos o ápice (Fig. 6) o contorno da nervura é côncavo-convexo com os feixes
vasculares dispostos em uma lâmina.
Logo abaixo da epiderme adaxial, ao nível da nervura principal, ocorrem 4 a 5 camadas de células colenquimáticas do tipo angular. Sob a epiderme abaxial encontramos, em
geral, cerca de 3 a 4 camadas dessas mesmas células que se reduzem nas partes laterais.
Logo em seguida ao colênquima, notamos várias camadas de células parenquimáticas
heterodimensionais, com pequenos espaços intercelulares. Abaixo destas notamos a presença de mais ou menos 4 camadas de células parenquimáticas de paredes espessadas dispostas como uma capa, apenas na região voltada para a epiderme abaxial.
O cilindro vascular dispõe-se como citado acima, de maneira diferente de acordo com
a região. A porção lenhosa apresenta-se formada de 20-21 séries radiais curtas, de vasos e
fibras, com 5-7 elementos em cada série, separadas por células de parênquima radial.
A porção liberiana disposta de modo contínuo apresenta seus elementos típicos ou
sejam: vasos crivosos, células companheiras muito pequenas e células do parênquima.
Entre o liber e o lenho observamos o início da atividade cambial.
O mesofilo (Fig. 10) é típico de folha dorsiventral. O parênquima paliçádico é constituído por uma camada de células cuja altura é em média de 52,32 micrômetros. Ao atingirem a nervura principal, suas células diminuem de tamanho chegando a confundir-se um
pouco com as do parênquima fundamental.
No interior de suas células encontramos numerosos cloroplastos, dispostos no citoplasma parietal, porém em maior concentração na região central.
Entre as células do paliçádico observamos a grande quantidade de estilóides, que em
alguns trechos chegam a atingir também o parênquima lacunoso.
O parênquima lacunoso apresenta-se em 3 camadas, sendo que a localizada imediatamente abaixo da epiderme abaxial apresenta suas células de forma mais ou menos regular,
largas, tendo um maior comprimento no sentido anticlinal. Por estarem dispostas no mesofilo como se fossem uma paliçada, esta camada se mostra diferente das outras duas
subseqüentes, as quais caracterizam melhor o parênquima lacunoso, pois suas células têm
forma irregular, bem como a presença de lacunas relativamente pequenas e dispostas de
uma maneira irregular.
Em toda a extensão do mesofilo ocorrem nervuras secundárias, terciárias e as de menor calibre, notando-se que elas são envolvidas por uma bainha constituída de células parenquimáticas, que em algumas delas chegam a emitir expansões que alcançam a epiderme
adaxial (Fig. 13) interrompendo conseqüentemente a paliçada.
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O bordo curva-se ligeiramente para baixo sendo que a epiderme adaxial o acompanha
até encontrar a epiderme abaxial. As células epidérmicas, a medida que se aproximam do
bordo propriamente dito, aumentam em altura, tornando-se porém mais estreitas. Os parénquimas paliçádico e lacunoso, conservam suas características até as proximidades dessa
região, quando então são substituídas por células de colênquima.
Quanto ao padrão de nervação este é do tipo broquidódromo (Fig. 18) segundo
FELIPPEe ALENCASTRO(1966: 133) e o de HICKEY (1933:12). Observamos: nervura mediana única afilando em direção ao ápice; rede de nervação densa (Fig. 20); bordo
anastomosado (Fig. 19); nervuras secundárias alternas; uma nervura pseudo-secundária
presente; nervuras terciárias laterais e axiais; terminações vasculares simples (Fig. 22) e
múltiplas (Fig. 21) com esclerócitos terminais acompanhando os feixes.
Em relação às terminações vasculares podemos dizer que na maioria das vezes se apresentam anastomosadas.
RESUMO
No presente trabalho a autora faz o estudo anatômico de Peixotoa hispidula Juss.,
assinalando que no pecíolo os elementos vasculares apresentam uma rápida evolução principalmente na porção distai; junto ao caule dispõem-se cinco feixes vasculares e próximo
a base da lâmina foliar exibem um único feixe vascular.
Em relação a lâmina foliar observamos: a ocorrência de pêlos do tipo Malpighiáceo,
característico da família; cutinização acentuada nas paredes das células das epidermes;
feixes vasculares dispostos na nervura principal de uma maneira diferente nas regiões da
base, terço-médio e ápice; presença de bainha de células parenquimáticas envolvendo as
nervuras; presença de estilóides no parênquima paliçádico.
Com relação a nervação foliar o padrão é do tipo broquidódromo notando-se a ocorrência da nervura pseudo-secundária,
SUMMARY
In the present work, the author carries out the anatomical study of the leaf of
Peixotoa hispidula Juss.
In what concerns the petiole, were described the gradual development of the vascular
bundles, principally at the part distai. Near the stem, they are arranged in five vascular
bundles while near the base of the blade there is only one vascular bundle.
In respect the leaf blade, were observed the presence of hairs of the malpighiaceous
type, an evident cutinization in the epidermal cells walls, vascular bundles arranged in the
central veins in different forms from the apex to the base, and the occurrence of a sheath
of parenchymatics cells around the veins and the presence of styloids in the parenchyma.
The venation pattern is of the brochydrome type, and the occurrence of pseudosecondary veins is observed too.
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EXPLICAÇÃO DAS LEGENDAS
Figura 1 - Esquema do pecíolo na região distai evidenciando os 5 feixes vasculares.
Figura 2 - Esquema do pecíolo na região distai (nível mais elevado) evidenciando os 3 grupos de
feixes vasculares.
Figura 3 - Esquema do pecíolo na região distai (próximo ao terço-médio) evidenciando os feixes
vasculares em arco.
Figura 4 - Esquema da nervura principal, na região basal.
Figura 5 - Esquema da nervura principal, ao nível do terço-médio.
Figura 6 - Esquema da nervura principal, ao nível do ápice.
Figura 7 - Pecíolo. Detalhe da epiderme.
Figura 8 - Detalhe da epiderme adaxial, ao nível da nervura principal.
Figura 9 - Detalhe da epiderme abaxial, ao nível da nervura principal.
Figura 10 - Detalhe do mesófüo.
Figura 11 - Corte transversal do estômato.
Figura 12 - Corte longitudinal do estômato.
Figura 13 - Detalhe da nervura secundária evidenciando a bainha parenquimática.
Figura 14 - Detalhe do bordo.
Figura 15 - Espessamento na base do pêlo.
Figura 16 - Espessamento na base do pêlo.
Figura 17 - Pêlo Malpighiáceo, em vista frontal.
Figura 18 - Padrão de nervação tipo: broquidódromo.
Figura 19 - Detalhe do bordo anastomosado.
Figura 20 - Rede de nervação.
Figura 21 - Terminação vascular múltipla.
Figura 22 - Terminação vascular simples evidenciando a presença de esclerócito.
Figura 23 - Detalhe da epiderme adaxial, em vista frontal.
Figura 24 - Detalhe da epiderme abaxial, em vista frontal.
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FLORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GÊNEROPRUNUS L. (ROSACEAE)

ROSAFUKS*
M. DA C. VALENTE**
Jardim Botânico do
Rio de Janeiro

Dando continuidade ao estudo de plantas melíferas, com flores nectaríferas dos gêneros de Rosaceae que ocorrem no Estado do Rio de Janeiro, faremos neste trabalho o estudo taxonômico do gênero Prunus L. (Rosaceae).
Prunus L., Lin. Sp.: 473. 1753; Bentham & Hooker f., Syst. 1: 609. 1735; Engler u
Prantl, Nat. Pflanzenf. 3 (3): 57. 1894; Engler, A. Bot. Jarhrb. 52: 306. 1915. Leipzig;
Hutchinson, Gen. Fl. PI. 1:188. 1976.
Amygdalus Lin. 1753;
Armeniaca Juss. 1789;
Cerasus Adans. 1789;
Prunophora Neck. 1790;
Microcerasus M. Roem. 1849;
Emplectocladus Torr. 1862;
Amygdalopsis Carr. 1862;
Aflatuania Vassilcz 1955.
Árvores ou arbustos, algumas vezes espinhosos, folhas decíduas, alternas, simples,
freqüentemente serruladas, convolvuladas ou conduplicadas no botão. Padrão de nervação
broquidódroma; nervura primária mediana afilando em direção ao ápice; nervuras secundárias alternas; nervuras terciárias axiais e laterais; rede de nervura densa; bordo não anastomosado; terminação vascular simples e múltiplas; presença de esclerócitos acompanhando as terminações; epidermes com células de contorno poligonal, 4-7 lados, estômatos apenas na epiderme inferior do tipo anomocítico. Flores solitárias ou corimbosas fasciculadas ou em racemo muito curto com brácteas conspícuas, alvas, róseas ou atro-purpúreas; cálice decíduo, tubo obcônico, urceolado ou tubular; lacínias-5, imbricadas;
pétalas-5, inseridas na borda do cálice; estames 20-15, inseridos junto às pétalas, filamentos filiformes livres; carpelo 1, estilete terminal, estigma peitado ou truncado, óvulos 2,
colaterais; drupa, endosperma duro, liso ou rugoso, oblongo ou ovóide, indeiscente,
1-semente, pêndula, testa membranácea, endosperma fino ou ausente, cotilédones chatos.
Número cromossômico básico 8.
E&péáe-tipo: Prunus domestica L., G.P., B.H. 1: 609. 1753.
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A,q j „ J Bot
Rio de Jjneiro

™

XXV
'*"**

56
CHAVE DAS ESPÉCIES
1.

Folha seca brilhante. Drupa globosa ou subglobosa.
2. Glândulas no limbo junto à base
1. Prunus myrtifolia (L) Urban
T. Glândulas no limbo subbasais.
3. Drupa com 8,5-10 mm de diâmetro. Nervuras e retículo na face superior não
visíveis e na face inferior pouco salientes. Folha com base aguda ou acuminada, oblongo-lanceolada ou lanceolada, pouco acuminada
2. Prunus sellowii Koehne
3'. Drupa com ca. 6 mm de comprimento e 7 mm de largura. Nervuras e retículo na face superior visíveis e na face inferior salientes. Folha com base arredondada ou raro aguda ou subcordada, ovada ou elíptica ou oblonga,
obtusa apenas acuminada . . . . 3. Prunus brasiliensis (Ch. & Schl.) D. Dietr.
1'. Folha seca opaca ou brilhante. Drupa ovada, às vezes, globosa, com 10,5-11,5 mm de
comprimento e 8,5 mm de largura
4. Prunus chamissoana Koehne
1. Prunus myrtifolia (L.) Urban
(Est. 2-3-4 - Figs. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11)
Urban, Symb. Antill.4: 206. 1904; Celastrus myrtifolia L., Spec. PI. ed. 1:196. 1753;
Koehne, Engler, Bot. Jarh. 52: 302. 1915. "uaru"
= Laurocerasus myrtifolia N.L. Britt. in sched.
= Prunus sphaerocarpa Sw., Fl. Ind. Occ. 2:927. 1800.
= Cerasus sphaerocarpa Lois., in Nouv. Duh. 5:4. 1801-1819.
= Prunus brasiliensis Schott ap Spreng., Syst. 4 (2): 406. 1827 (nomen nudum),
non D. Dietr.
= Cerasus sphaerocarpa Cham. & Schlecht. in Linnaea 2: 542. 1827, pro parte.
= Cerasus sphaerocarpa Hook., W.J., Curt's Bot. Mag. 19 t. 3141. 1832.
= Prunus sphaerocarpa Schlechtd. in Linnaea 13: 87. 1839, pro parte.
= Cerasus reflexa G. Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. 2: 342. 1843.
= Prunus reflexa Walp., Rep. 2:910. 1843.
= Laurocerasus sphaerocarpa M. Roem., Synops 3: 89. 1847.
= Laurocerasus reflexa M. Roem., Synops 3:91. 1847.
= Prunus pleuradenia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl.: 231. 1860.
= Prunus samydoides Griseb., Cat. PI. Cub.: 84. 1866, non Schlechtd.
= Prunus sphaerocarpa Hook. f. in Fl. Brás. 14 (2): 56. 1867.
Ramos glabros, ereto-patentes, castanho-escuro com lenticelas. Folhas simples, coriáceas, nítidas. Pecíolo com ca. de 6-9 mm de comprimento e glanduloso. Limbo
com, respectivamente, 55-110 mm de comprimento e 30-50 mm de largura, coriáceo,
oval ou oval-lanceolado, lanceolado ou obovado, base aguda ou obtusa e ápice agudo ou
ligeiramente acuminado, bordo inteiro, nervuras da face superior pouco visíveis e as da
face inferior bem proeminentes; duas glândulas junto à base do limbo. Racemos axilares
eretos, glabros, multifloros com ca. de 45-100 mm de comprimento, pedicelos com
ca. de 4-7 mm de comprimento, brácteas muito pequenas. Cálice turbinado, lacínias-5,
pequenas, patentes. Corola, pétalas-5, caducas, orbicular, reflexa com 2-3 mm de
comprimento e de largura. Estames, em dois verticílios, inseridos nas margens do tubo
do cálice, os maiores com 1,5-2 mm de comprimento e os menores com 0,1 mm de
comprimento, anteras com ca. de 0,2-0,3 mm de comprimento. Carpelo-1, ovário
com 0,2 mm de largura e 0,3 mm de comprimento, estilete com 0,4-0,5 mm de comprimento, estigma peitado ou truncado, ligeiramente partido em um dos lados, com papilas
bem visíveis. Drupa com 0,5-1 mm de diâmetro, globosa, carnosa, glabra, negra.
ETIMOLOGIA: o nome específico é dado em alusão à folha de myrta.
FENOLOGIA: floresce de fevereiro à junho e frutifica em julho.
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Fig. 1 - Distribuição do Gênero no Brasil.
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HÁBITO: árvore com ca. de 5-10 m de altura.
HABITAT: encontrada em capão, cerrado aberto ou em formação próxima à junção
com o campo.
LOCALIDADE TÍPICA: "Brasilien": Rio de Janeiro, Hohe von Cubatan (Sellow
n.° 2040-1780); ohne Standorf (Schott n.° 4220; Claussen n.° 98, ed. Hohenacker
n.° 2098).
ÁREA DE DISPERSÃO: Pará, Goiás, Minas Gerais e Paraná.
MATERIAL EXAMINADO: Paraná: Curitiba, sítio Santa Bernadete, R. Lange &
R. Braga (28.VIII.1957) RB, Matinhos, Sertãozinho, Paranaguá, L.T, Dombrowski 362
(20.IX.1964) RB, Município de Ponta Grossa, Parque Vila Velha, G. Hatschbach RB.
Goiás: 7 km of Veadeiros, H.S. Irwin, J.W. Grear, R. Souza, R. Reis dos Santos
(15.11.1966) HB, 2 km N.E. of Brasília, G.T. Prance & N.T. Silva (16.VI.1964) RB,
270 km of Xavantina on the Xavant, São Félix road, J.A. Ratter, R.R. dos Santos
(21.VI.1968)RB.
Minas Gerais: Município, Serra de Tiradentes, 850-1000 m.s.m., G, Martinelli 4787
(17.VII.1978) RB.
Pará: missão Cururú, N.A. Rosa & N.R. Santos 1900 (11 .V.1977) RB.
2.

Prunus sellowii Koehne
(Est. 5-6-7 - Figs. 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22)

Koehne in Engler, Bot. Jarh. 52: 321. 1915. "pessegueiro bravo"
= Cerasus brasiliensis Cham. & Schl. in Linnaea 2: 542. 1827, pro parte.
= Prunus sphaerocarpa Hook. in Fl. Brás. 14 (2): 56.1867, restante pro parte.
Árvore glabra de 4-20 m de altura, com ramo pardo-escuros, opacos e lenticelas.
Pecíolo canaliculado e eglanduloso com ca. de 0,7-10 mm de comprimento. Folha
simples, limbo com, respectivamente, 50-120 mm de comprimento e 17-45 mm de largura, papiráceo, elíptico, lanceolado ou oblongo-lanceolado, base aguda e ápice acuminado, recurvado, bordo inteiro, nervuras e retículo, na face superior não visíveis e na
parte inferior proeminentes com, geralmente, duas glândulas subbasais, estipula pequenina, escamiforme, conspícua e caduca. Racemo com ca. de 20-60 mm de comprimento, axilar, ereto, com mais ou menos 20 flores ou flor solitária ou em cacho como umbela. Pedicelo com ca. de 3-4 mm de comprimento. Cálice medindo, respectivamente,
2-2,5 mm de comprimento e 2,5-3 mm de largura, campanulado-turbilionado ou
semi-globoso, glabro com 5 lacínias medindo, respectivamente, 0,2-0,5 mm de comprimento e 0,5-0,8 mm de largura, reflexa. Corola, pétalas-5 medindo, respectivamente,
1,8-3 mm de comprimento e de largura, orbicular e caduca. Estames, em dois verticilos,
inseridos na parte interna do tubo do cálice, sendo, respectivamente, os maiores de
1,5-2 mm de comprimento e os menores de 1-1,5 mm de comprimento, antera com
0,3-0,5 mm de comprimento e 0,4 mm de largura. Carpelo, ovário com ca. de 3-3,5 mm
de comprimento, glabro, estigma com 0,5-1 mm de largura. Drupa com, respectivamente, 0,5-0,9 mm de comprimento e 0,5-0,7 mm de largura, subglobosa, preta, glabra,
comprimida de cima para baixo, endocarpo com ca. de 6,5-8,2 mm de comprimento,
5,5-7,5 mm de diâmetro e 7,5-9,2 mm de largura, comprimido, liso e pétreo.
ETIMOLOGIA: o nome específico é dedicado ao Botânico Sellow.
FENOLOGIA: floresce nos meses de janeiro, fevereiro, março, julho, setembro e
novembro, frutifica nos meses de novembro, janeiro e março.
HÁBITO: arvoreta, arbusto ou árvore de 4-20 m de altura.
HABITAT: encontrada em capoeira, mata secundária, perto de rio, em altitude de
ca. de 350-2110 m.s.m.
LOCALIDADES TÍPICAS: Rio de Janeiro (Glaziou n.° 8400); Teresópolis (Mendonça n.° 1138 e 1155); Minas Gerais (Sellow n.° 895 s/n; Widgren); São Paulo (Sellow
n.° 5235); Ypanema (Sellow B-2041-C. 1781); Mato Grosso, Cuiabá (Martius n.° 7475).
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Fig. 2 - Prunus myrtifolia (L.) Urban - Hábito e frutos.
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ÁREA DE DISPERSÃO: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo,
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
MATERIAL EXAMINADO: Rio de Janeiro: Itatiaia, planalto a 2110 m., Burret &
Brade (1.1938) RB;Teresópolis, Serra dos Órgãos,/). Sucre 4044 (2.XI.1968) RB;Parque
Nacional, km 11, Aparicio Duarte & Edmundo Pereira 805 (7.1.1947) RB; idem, Campos
Porto (XU918)RB.
Paraná: Canguiri, Campo entre as estradas da Graciosa e a BR 2 para S. Paulo,
C. Stellfeld 505 (VIII.1958) RB; Lobato, Fazenda Remanso, Irmãos Ferraz, J. Corrêa
Gomes & Matos Filho 265 e 1195 (18.VII.1962) RB; Estrada para Aeroporto Afonso
Pena, S. José dos Pinhais, Hermes Moreira Filho 21 (IX.1955) RB; Foz do Iguaçu,
J.G. Kulhmann (21.111.1941) RB; Parque Nacional do Iguaçu, E. Pereira 5362 (12.11.
1960) HB; Campo Largo, Serra S. Luiz de Parunã, 1200 m.s.m., E. Pereira 5407 (23.11.
1960) RB;Palmeira, Cecatto 1 (21.1.1941) RB.
Santa Catarina: Morro Spitzkopf, 850 m.s.m., Reitz & Klein 564 (23.IV.1953) HB;
Orleans, 150 m.s.m., Reitz C 1722 (16.XII.1946) HB; Lauro Muller, Rio do Meio, 350
m.s.m., Reitz & Klein 8226 (15.1.1958) HB.
Rio Grande do Sul: pr. Canela, 900 m.s.m., EuniceRichter (XI. 1957) HB.
São Paulo: Município Jundiaí, Serra do Japi, /. Semir et ai., 4906 (6.V.1977) RB.
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I'ig. 12 - Prunus sellowii Kochnc

Hábito e frutos.
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3.

Prunus brasiliensis (Cham. & Schlechtd.) D. Dietr.
(Est. 8-9-10 - Figs. 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34)

D. Dietr., Syn. 3: 43. 1843, emend., non Schott ap. Spreg.; Koehne in Engler, Bot.
Jarh. 52:322. 1915. "pessegueiro do mato"
=
=
=
=

Cerasus brasiliensis Cham. & Schl. in Linnaea 2: 542. 1827 et 3: 89. 1839, pro
parte.
Laurocerasus brasiliensis M. Roem., Synops. 3: 90. 1847.
Prunus sphaerocarpa Hook., f. in Fl. Brás. 14 (2): 56. 1867 excl. tab., pro parte.
Prunus sphaerocarpa Hook. f. grandifolia Chod. & ali. in Buli. Herb. Boisw. ser..
2, n.° 9:797. 1907.

Arbusto com ramos expandidos ou árvore de 5-8 m, glabra, escura ou negrescente,
com superfície lisa e lenticelas esparsas, inconspícuas. Pecíolo com ca. de 8-12 mm
de comprimento. Folha simples, limbo medindo, respectivamente, 70-120 mm de comprimento e 35-50 mm de largura, papiráceo ou subcartáceo, elíptico, base arredondada ou
aguda, ápice acumulado, bordo inteiro, nervuras e retículos visíveis na face superior,
glabra, nítida e, na face inferior a nervura principal é proeminente, com duas glândulas
subbasais. Racemos axilares com ca. de 2,5-60 mm de comprimento eretos;pedicelo com
ca. de 2-5 mm de comprimento. Cálice com ca. de 18-25 mm de largura, inteiramente
glabro; sépala com 0,4-1 mm de comprimento. Pétala arredondada com 1,7-3 mm de
comprimento e de largura. Estames de 15-25, com filetes de 2 ou 4 ou 4 mm de largura,
anteras com 0,4-0,6 mm de comprimento. Carpelo glabro, ovário com 3-5 mm de comprimento, estigma com 0,6-1 mm de largura. Drupa medindo, respectivamente, 10-10 mm
de largura e de comprimento, pouco subglobosa, negra, Usa, endocarpo com 5,5 mm de
comprimento e 4,8 mm de espessura e 6 mm de largura, pétreo, subgloboso.
ETIMOLOGIA: o nome específico é dado em homenagem ao Brasil.
FENOLOGIA: a floração ocorre nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março e
a frutificação nos meses de outubro e novembro.
HÁBITO: arbusto ou árvore.
HABITAT: encontrada em borda da mata ou em mata de encosta e mata de tabuleiro
em altitude de até ca. de 1310 m.s.m.
LOCALIDADES TÍPICAS: Rio de Janeiro, Glaziou n.° 16479 e n.° 14679; Minas
Gerais (Sellow n.° 1361), Crandahy (Sellow n.° 1 2038 - n.° 1778); Gardner n.° 4543;
Goiás, Fazenda de Roma (Pohl n.° 2970 - D. 960), Gardner n.° 3709; Glaziou
n.° 21118 ? bei Stadt Goyaz (Pohl n.° 2817), Serra S. Felis nach Moscitos (Pohl
n.° 1945, 1862, 5846), vor Brejon (Pohl n.° 2568); Mato Grosso: Ufer des Quellbaches
des Jatobá; Bahia, Umgerbung von Porto Seguro.
ÁREA DE DISPERSÃO: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia
e Paraná.
MATERIAL EXAMINADO: Rio de Janeiro, Glaziou 1065 (4.VII.1886) R; Serra dos
Órgãos, Mantuca Palma (s/d) R; Sumaré, E. Pereira 5643 (28.111.1960) HB; pr. Sta. Tereza, H.C. de Lima 1557 (27.X. 1980) RB.
Minas Gerais: State Agricultural School Viçosa, H.S. Irwin (2.XII.1958) R; Serra da
Estrela, /. de Saldanha (V.1822) R; Serra do Espinhaço, Pico do Itambém, 1310 m.s.m.,
W.R. Anderson, M. Stiber, J.H. KirkbrideJr. (13.11.1972) HB.
Mato Grosso: Boi Morto, entre Rio Manso e São Lourenço, F.C. Koehne 4269
(IV.1911)R.
Paraná: Município Bocaiúva do Sul, Serra do Araçaeiro, G. Hatschbach 7596 (21.XII.
1960) HB; Município Tijucas do Sul, Represa de Vassoroca, Museu Botânico,R. Kumnrow
856(26.1.1975).
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Fig. 23 - Prunus brasiliensis (Cham. & Schlechtd.)
D. Dieti. Hábito e inflorescencias.
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4. Prunus chamissoana Koehne
Koehne in Engler, Bot. Jarh. 52:325. 1915.
= Cerasus sphaerocarpa Cham. & Schlechtd. in Linnaea 2: 542. 1827, pro parte.
Árvore glabra com ramos negro-fusco opaco e lenticelas pequeninas. Pecíolo com
6-15 mm de comprimento. Folha simples, cartácea ou subcartácea, opaca, limbo medindo, respectivamente, 115-145 mm de comprimento e 47-62 mm de largura, oblongo-lanceolado, base aguda, ápice obtuso ou acuminado, bordo inteiro, com duas glândulas na
parte inferior, basais. Racemos axilares com ca. de 35-45 mm de comprimento, eretos
ou reflexos, pedicelo de 1,5-7 mm de comprimento. Cálice semigloboso com 2 mm de
comprimento e 1,5 mm de largura, glabro, sépala com 0,6-0,8 mm de largura. Pétala
com ca. de 1,5-1,7 mm de comprimento. Estame 18-22 com 3 mm de comprimento,
antera com 0,5-0,6 mm de comprimento. Carpelo rudimentar. Drupa oval com, respectivamente, 10,5-11,5 mm de comprimento e 8,5-9,5 mm de largura, endosperma crasso,
ovóide com 11 mm de comprimento e 9 mm de largura, reticulado.
ETIMOLOGIA: o nome específico é dedicado ao Botânico Chamisso.
LOCALIDADES TÍPICAS: Rio de Janeiro (?) Sumodurum (Sellow n.° 2039-1779);
Minas Gerais, Capão (Ule n.° 117-2882).
ÁREA DE DISPERSÃO: Rio de Janeiro e Minas Gerais.
OBSERVAÇÃO: não há citação de material examinado, pois não foram encontradas
exsicatas nos Herbários, e a descrição da espécie é baseada na obra princeps.
Estampa 11
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ALGUNS DADOS SOBRE A POLINIZAÇÃO EM PRUNUS
Em Prunus ocorre a entomofilia. As abelhas são atraídas pelo néctar abundante, que
exsuda do nectário - um espessamento anular laranja-amarelado, situado na superfície da
parede do receptáculo com mais ou menos 3-4 mm de comprimento, localizado abaixo da
inserção dos estames.
No início da ântese os insetos realizam a polinização cruzada, os estames se tornam
eretos e deiscentes. A visita das abelhas é rápida, coletam o pólen no escolpo da perna traseira e o pólen adere à superfície do seu corpo, visitando depois outra flor, executando
assim a polinização. Em certas flores pode ocorrer a auto-polinização, desde que os estigmas ainda permaneçam receptivos com deiscência das anteras internas.

IMPORTÂNCIA DO GÊNERO
Prunus apresenta grande importância econômica, principalmente, no campo da fruticultura, pelo valor comercial de seus frutos cultivados - nêspera, nectarina, damasco,
ameixa, cereja e pêssego de excelente paladar, com divisas para o nosso país. Em certas
espécies de Prunus em que ocorre a auto-esterelidade não há formação de frutos, conseqüentemente, não há gasto de energia, e as plantas dão flores, ano após ano, e estas são
usadas como ornamentais.
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RESUMO
No Estado do Rio de Janeiro, o gênero Prunus L. da família Rosaceae está representado por 4 espécies: P. myrtifolia (L.) Urban, P. sellowii Koehne,/'. brasiliensis (Cham. &
Schl.) D. Dietr. e P. chamissoana Koehne.

SUMMARY
The family Rosaceae is represented in the State of Rio de Janeiro by 4 species of the
genus Prunus L.: P. myrtifolia (L.) Urban, P. sellowii Koehne, P. brasiliensis (Cham. &
Schl.) D. Dietr. andP. chamissoana Koehne.
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EXPLICAÇÃO DAS FIGURAS
ESTAMPA 1
Fig. 1 - Distribuição do gênero no Brasil.
ESTAMPA 2
Fig. 2 - Prunus myrtifolia (L.) Urban - Hábito e frutos.
ESTAMPA 3
Fig. 3 - flor; fig. 4 - carpelo; fig. 5 - pétala; fig. 6 - semente.
ESTAMPA 4
Fig. 7 - padrão de nervação broquidodroma; fig. 8 - detalhe do bordo; fig. 9 - rede de nervação;
fig. 10 - detalhe da epiderme inferior; fig. 11 - detalhe da epidenne superior.
ESTAMPA 5
Fig. 12 - Prunus sellowii Koehne - Hábito e frutos.
ESTAMPA 6
Fig. 13 - flor; fig. 14 - carpelo; fig. 15 - pétala; fig. 16 - semente.
ESTAMPA 7
Fig. 17 - padrão de nervação broquidodroma; fig. 18 - detalhe do bordo; fig. 19 - rede de nervação;
fig. 20 - detalhe da epiderme inferior; fig. 21 - detalhe da epiderme superior; fig. 22 - terminação
vascular.
ESTAMPA 8
Fig. 23 - Prunus brasiliensis (Cham. & Schl.) D. Dietr. - Hábito e inflorescência.
ESTAMPA 9
Fig. 24 - flor; fig. 25 - carpelo; fig. 26 - pétala;fig. 27 - semente.
ESTAMPA 10
Fig. 28 - Padrão de nervação broquidodroma; fig. 29 - detalhe do bordo; fig. 30 - rede de nervação;
fig. 31 - detalhe da epiderme inferior; fig. 32 - detalhe da epiderme superior; figs. 33 e 34 - terminações vasculares.
ESTAMPA 11
Fig. 35 - Distribuição geográfica do gênero no Estado do Rio de Janeiro.
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ALGUNS FUNGOS POUCO CONHECIDOS E SETE ESPÉCIES NOVAS EM FOLHAS
DE PLANTAS DO PLANALTO CENTRAL BRASILEIRO

GENEROSA PERES DE PAULA LOPES1
EZECHIAS PAULO HERINGER2

INTRODUÇÃO
Esta contribuição é uma continuação de estudos micológicos iniciados, ainda em Paraopeba, MG, quando era Diretor do Instituto de Micologia da Universidade Federal de
Pernambuco, o inesquecível cientista, Professor Chaves Batista, falecido subitamente em
pleno vigor de suas pesquisas.
Neste trabalho enfeixamos grupos de fungos da flora planaltina. São entidades mal
conhecidas e novas, escolhidas na triagem dos vários binômios determinados, arquivados
no Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco, e, separatas, no
Herbário da Reserva Ecológica do IBGE.
O estudo e determinação de todo o material se realizaram pelos pesquisadores do Departamento já referido.
Quase todas as excicatas são de material botânico coletado em cerrado ou em zonas
ecotonais. Regra geral, isto já afirmamos em outros pronunciamentos, que a flora do cerrado é mais rica em espécies micológicas das folhas que as outras formas vegetacionais do
Planalto Central Brasileiro. Investigações para explorarem esta afirmativa ainda estão por
se fazer. Já se investigou o modo como os fungos se protegem após o fogo para voltarem
a viver novamente em seus hospedeiros.
Rachid-Edwardes (1965) as plantas ao criarem mecanismos de proteção contra o
fogo criou com elas a proteção aos elementos de propagação dos fungos. Neste caso as
plantas turnicadas podem guardar umidade e proteger os novos botões de excessiva evaporação. As bainhas persistem e ficam carbonizadas somente por fora. Warming (1908).
Nas fendas das cascas altamente protegidas por um retidoma espesso são lugares adequados para se esconderem esporos que se encarregam da propagação futura de cada espécie micológica. As queimadas que liberam nutrientes pelas correntes aéreas levam aos
seus ramos e restos sobrados da queima, nutrientes para os esporos e partes reprodutora
dos fungos. Os totais anuais de nutrientes transportados pela atmosfera, Coutinho (1979)
é da ordem de PO - 2,8, S0 4 - 35,8, K - 2,5, Ca - 5,6, Mg - 0,9 e Na - 3,4.
As espécies do cerrado, que florescem após o fogo, tem quase um ano com suas
folhas, flores e frutos livres do ataque de fungos.
Uma das razões que temos, por hipótese, é que a proximidade do solo nas espécies
de pequeno porte favorece o ataque e a permanência dos fungos nas folhas dos hospedeiros, porque, aí há mais umidade, todo o ano, uma das condições essenciais para o
desenvolvimento das espécies e hifas.

Departamento de Micologia, U.F. Pernambuco.
Reserva Ecológica do IBGE, Brasília.
Trabalho apresentado no II Congresso Latino Americano de Botânica, Brasília, 1978.
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ALGUMAS ESPÉCIES DE FUNGOS DE FOLHAS, DO DISTRITO FEDERAL E GOIÁS,
ILUSTRADAS E DESCRITAS
01.
02.
03.
04.
05.
06.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Aphanopeltis ingae (Ryam) v. Arx.
Cercospora angustata Chupp. & Solheim
Cercospora bicolor Winter
Cercospora careyae T.S. & K. Ramakrishnan
Cercospora convolvulii Tray & Eearly
Cercospora neriella saccardo
Colletotrichum dermatium (Pers. & Fr.) Grove
Coniothyrium palmicolum (Fr. p.p.) Starb.
Coniothyrium rwm/cis Petrak
Cylindrosporum bambusae Miyake
Botryosphaeria festucae (lib.) von Arx.
Botryella nitidula Syd.
Macrophyllosticta sterculiae da Costa & da Câmara
Meliola dysoxylicola Hansf.
Meliola khayae Hansf. var. minor Hansf. & Deight
Monotrichella corylii (Desm.) V. Hohn.
Mycosphaerella catleyae Cash & Watson
Mycosphaerella fici-ovatae Hansf.
Mycosphaerella passiflorae Rehm var. bignoniae Rehm
Mycosphaerella prinsepiae Padwick & Merk.
Mycosphaerella tabebuiae L.E. Miles
Myiocopron umbelicatum Speg.
Phaeodothis hendrickii Hansf.
Phaeodimeriella echinulospora Hansf.
Phyllachora congregata Th. & Syd.
Phyllachora michelii Speg.
Phyllachora pystocorphae Petr.
Phyllachora apiahynae Speg.
Phyllachora manihotae Viégas
Phyllachora himantoglossii Petrak
Phyllosticta manihotae Viégas
Phyllosticta nivea Syd.
Phyllosticta oroxylonis P. Herm.
Phyllosticta pterandrae Allesch.
Phyllosticta tayuvae Viégas
Pleospora diaportheoides Eli. & Ev.
Puccinia carroectiae Syd
Puccinia ipomoeae-panduratae (Schw.) Syd.
Puccinia insueta Winter
Septoria lafoensiae Viégas
Septogloeum nutallii Harkn.
Uredo clusiae Arth.
Uredo erythroxylonia Graziani
Uredo lafoensiae Jackson & Holway
Uredo longipedia P. Henn.
Uncinula morii Miyake
1. Aphanopeltis ingae (Ryan) v. Arx. (Fig. 1)
in: Die Gettungen der didymosporen Pyrenomyceten: 138-139, 1962

Plágulas efusas, escuras, de forma irregular, ocupando quase toda a superfície hipófila
do hospedeiro.
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Micélio todo superficial, hipófilo, não muito visível, de hifas reticular-ramificadas,
frouxas, levemente onduladas, marrom-olivácea, 2-3 micrômetros diâmetro.
Ascostromas abundantes, dispersos ou agrupados, dimidiado-escutelares, astomos,
bordos irregulares, 80-140 micrômetros diâmetro por 40-60 micrômetros de altura; parede basal membranosa, subhialina de células indistintas; parede superior convexa, de textura radiada, marrom-olivácea, de 7 micrômetros de espessura.
Ascos numerosos, subclavados, subovais, subelipsóides, 2-tunicados, 8 esporos, ápice
rutundo, subsésseis, 28-30 x 10,5-19,5 micrômetros, aparafisados.
Ascosporos conglobados, oblongo-clavados, 1-septados, levemente constritos, oliva ceo-claros, 15-17 x 4,5-7 micrômetros.
O nosso espécime apresenta raros esporos, aberrantes, de 2 septos, como também
picnostromas, com todas as características dos ascostromas, pequeninos, medindo 30-45
micrômetros de diâmetro, 10-20 micrômetros de altura, paredes de 5 micrômetros de espessura. Picnidiosporos subacilares, hialinos, contínuos, 1,5-3 x 1-1,5 micrômetros.
Sobre folhas de \lnga sp. Col. a 120 km. de Brasília, Município de Luziânia, Go., por
E.P. Heringer, em 14-04-1969. Assoc: Ophidothella ingae (P. Herm.) Th. & Syd.
Sphaeropsidaceae sp. Heringer 1.363 Inst. Central de Biologia UnB e 41689, URM, Dep.
Micologia do CCB UFPe. Det: GEPPeres.
2.

Cercospora angustata Chupp. & Solheim
in: A Monograph of Cercospora: 280, 1953

Máculas marrom-cinza, 0,5-5 mm. diâmetro, anguladas; estromas pequenos, fuscos,
subglobosos, 30-50 micrômetros diâmetro, conidioforos em fascículos mais ou menos
densos, marrom-oliváceos, parte apical subhialina, retos ou sinuosos, simples, não geniculados e dificilmente septados, 15-35 x 2 4 micrômetros, conídios cilindro-obclavados, oliváceo-claros, retos ou levemente curvados, 3-7 septados, pólos subagudos 40-75 x 3 4 micrômetros.
Em folhas de Cássia sp., coletadas na Chapada da Contagem (cerrado), D.F., Leg.:
E.P. Heringer, em 21-04-1972, 1.599 Instituto Central de Biologia UnB. Assoc. Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Munk. 42157 URM Dep. Micol. do CCB. UFPe. Det.:
GEPPeres.
3.

Cercospora bicolor Winter (Fig. 3)
in: Hedwigia XXIII: 190, 1884
Monograph of Cercospora, by Chupp, 448:1953

Máculas circulares,marrom-acinzentadas, levemente escuras nas margens, frutificações
anfígenas; estromas presentes; fascículos muito densos, compactos.
Conidioforos oÜváceo-pálidos, mais claros e estreitos em direção ao topo, septados,
não ramificados e não geniculados, retos ou ondulados, 1045 x 2,54 micrômetros.
Conídios oliváceo-pálidos, lineares ou levemente atenuados, quase indistintamente
septados, retos ou meio curvados, base obcônica e ápice redondo ou cônico, 20-60 x
3,54 micrômetros.
Em folhas de Coccoloba sp., procedentes de árvores cultivadas nos jardins do Banco
do Brasil, Brasília. D.F., Leg.: E.P. Heringer, 5-03-1970. Assoc. a: Coletrothichum
gloeosporioides Penz. Coniothyrium rumicis Petrak, Mycosphaerella sp. Heringer 1.459
Inst. Central de Biologia UnB. e 41.759 URM. Dept. 0 Micologia do CCB. UFPe. Det.:
GEPPeres.
4.

Cercospora careyae T.S. & K. Ramakrishnan (Fig. 4)
in: Indian Acad. Sc. Sect. B. 32:105, 195
A monograph of Cercospora by Chypp: 277, 1953

Máculas anfígenas, isoladas ou agrupadas,marrom-claras,irregulares, 1,5-5 mm.; fruti-
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ficações anfígenas, estromas pequenos, 2045 micrômetro diâmetro, marrom, a princípio
sub-epidermais, depois irrompentes; fascículos densos, divergentes; conidióforos marrom
0-4 septados, retos ou tortuosos, não ramificados, geniculados perto do topo 30-65 x
3-4,5 micrômetros; conídios subhialinos a marrom-pálidos, obclavados, meio curvados,
1-6 septados, base truncada e topo subobtuso, 30-70 x 3 micrômetros.
Em folhas de: Cariniana sp. cultivada em cerrado na Est. Exp. de Biologia UnB., Leg.:
Prof. E.P. Heringer, em 10-04-1972, 1.569 Inst. Central de Biologia e 42093 URM. Dep.
Micol. CCB UFPe. Det.: GEPPeres.
5.

Cercospora convolvulii Tracy & Early (Fig. 5)
in: Bul. Torrey Bot. Club 28: 187, 1901
A monograph of Cercospora by Chupp, 170:1953
Syn: Cercospora elongata Sorokine
in:Rev. Mycol. 12:54, 1890.

Máculas anfígenas marrom, isoladas ou confluentes, subcirculares, 1,5-5 mm. diâmetro.
Micélio intramatrical pouco abundante, marrom-oliváceo, hifas septadas, 3,54,5 micrômetros de diâmetro.
Estromas anfígenos, mais na face epífila, imerso-irrompentes, subcirculares, 45-90
micrômetros de diâmetro.
Fascículos pouco compactos, oliváceo-negro. Conifióforos cilindráceos, oliváceos,
septados, simples, escara esporófica apical, pouco distinta, 37,5-90 x 3,54,5 micrômetros.
Conídios acrógenos, hialinos ou subhialinos, obclavado-cilíndricos, retos ou recurvados, base curta truncada, ápice obtuso, 1-7 septados, 45-115 x 34,5 micrômetro.
Em folhas de Ipomoea sp., Anápolis, GO. Leg. Prof. Heringer, 20-01-1970, Assoc:
Colletotrichum gloeosporioides Penz. & Phyllosticta bataticola Eli. & Mart. Heringer
1.438, Inst. Central de Biologia UnB. e 42116 URM Dep. Micol. do CCB., UFPe. Det.:
GEPPeres.
6.

Cercospora cordobensis Speg. (Fig. 6)
in: Anal. Soe. Cien. Argentina II, 10:32, 1880
A monograph oi Cercospora (by Chupp): 170, 1953
Syn: Cercosporina cordobensis Speg.
in: Boi. Acad. Nacion. Cien. Rep. Argentina 29:179, 1926

Máculas subcirculares, 2 4 mm., cremes de bordos escurecidos, menos visíveis na face
inferior; frutificações epífilas; estromas pequenos, marrom 35-55 micrômetros de diâmetro; fascículos mais ou menos densos; conidióforos marrom-oliváceo-pálidos, 2042 x
4-6 micrômetros, afinados no topo, subtruncado onde se situa uma pequena escário,
retos, raramente geniculados; conídios oliváceo-pálidos, cilindro-obvais, 4-8 septados,
50-105 x 4-6 micrômetros, retos ou levemente ondulados, topo obtuso e base subtruncada.
Em folhas de Ipomoea sp., cultivada na Est. Exp. de Biologia da UnB. Nativa na
caatinga pernambucana. Leg.: E.P. Heringer, 4-5-1973.Heringer 1709 Inst. Central de
Biologia UnB e 42169 URM Dep. Micol. CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
7.

Cercospora neriella Sacc. (Fig. 7)
in: Micheüa 2: 294, 1881
A monograph oi Cercospora, by Chupp: 48, 1953

MácuLs subcirculares ou irregulares 3-12 mm. diâmetro, centro cinza, bordos marrom-avermelhados; frutificações predominando na face epífila; estromas oliváceos ou marrom-oliváceos escuros, 37,5-100 micrômetros de diâmetro; fascículos densos; conifióforos
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pálidos oliváceos, mais claros no ápice, 0-3 septados, não ramificados, raramente geniculados, com pequena escara apical, 22,5-37,5 x 3-4 micrômetros, conídios hialinos ou levemente clorados, subcilindráceos, obclavados, 1-5 septados (só encontrei até 3 sep.), ápice
atenuado, base subtruncada ou obcônica, medindo 22,5-52,5 x 3 4 micrômetros.
Sobre folhas de Himatanthus obovatum, coletadas na Est. Exp. de Biologia da UnB.,
D.F. Leg.: Prof. E.P. Heringer. Assoc: Asteromella galii-schultesii Moezz., Colletotrichum
dematium (Pers. & Fr.) Grove e Colletotrichum gloeospoioides Penz. Heringer 1458 Inst.
Central de Biol. UnB. e 42247 URM, Dep. Micol. do CCB UFPe. Det.: GEPPeres.
8.

Colletotricum dematium (Pers. & Fr.) Grov (Fig. 8)
Synonymo:vide V. Arx. in: Die Arten der gattung
Colletotrichum Cda:457, 1957

Acérvulos hipófilos em sua maioria, imerso-irrompentes, isolados membranoso-coriáceos, subdiscoides, setosos, marrom-negros, 180-250 micrômetros de diâmetro, 125145 micrômetros de altura, contexto basal pseudoparenquimático, constituído por células
irregulares congregadas.
Setas marrom-negras, erectas, septadas na região basal, simples, 8-200 x 6-7,5 micrômetros.
Conidióforos paralelos, septados, simples, hialinos, 2-3 micrômetros de diâmetro.
Conídios subfauciformes, hialinos, contínuos, acrôgenos, lisos, 15-21 x 2-3 micrômetros.
Em folhas de Himatanthus obovatum, coletadas na Est. Exp. de Biologia da UnB.,
DF. Leg.: Prof. E.P. Heringer. Assoc: Asteromella galii-schultesii Moesz., Cercospora
neriella Sacc. e Colletotrichum gloesporioides Penz. Heringer 1458 Inst. Central de Biologia UnB e 42247 URM, Dep. Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
9.

Coniothyrium palmicolum (Fr. p. p.) Starb. (Fig. 9)
in: Bih. K. Sv. Vet. Hdl. Stolckolm 19: 78, 1894
Syll. Fung. XI: 515, 1895
Syn: vide Ciferri, in: Sydowia, ann. Mycol. Ser II, Vol. XII, Heft. 1-6: 317,
Dec 1958.

Máculas anfígenas de cor cinza, forma indefinida, abrangendo, às vezes, quase toda a
superfície do hospedeiro.
Picnídios anfígenos, marrom-negros, agrupados ou não, misturando-se a outros fungos nas mesmas máculas, subglobosos, 110-145 micrômetros de diâmetro, ostíolo de
11-15 micrômetros de diâmetro, parede pseudoparenquimática de 7,5-1,5 micrômetros de
espessura.
Picnidióforos quase obsoletos, não mensurados.
Picnidiósporos contínuos, marrom, lisos, subelipsóides, 3-8 x 2-4,5 micrômetros.
Em folhas de Syagrus oleraceum, cultivados nas ruas de Brasília, donde foi coletado
em 6-VI-1969, por Prof. E.P. Heringer. Assoc:Mycosphaerella advena Syd., Hendersonia
heringeri Batista & Peres e Cylindrosporium bambusae Miyake & Hara. Heringer 1337
Inst. Central de Biologia UnB. e 41712 URM, Dep. Micol. do CCB, UFPe. Det.: GEPPeres.
10. Coniothyrium rumicis Petrak (Fig. 10)
in: ann. Mycol. XVIII: 124, 1920
Syll. Fung. XXV: 242-43, 1931
Máculas anfígenas, cinza circundada de marrom, na face epífila e inteiramente marrom na face hipófila do hospedeiro.
Picnídios esparsos, imersos, marrom-claros, sublenticulares ou globoso-deprimidos,
140-235 micrômetros de diâmetros, ostiolados. Paredes pseudo-parenquimáticas, 7-14
micrômetros de espessura.
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em Brasília, DF., Prof. E.P. Heringerem 16-VIII-1969. Assoc: Coniothyrium pallido-fuscum Sacc, Hendersonia sp., forma imperfeita de Phyllachora sp. e Phaeoseptoria tecomae
Batista & Peres. Heringer 1371 Inst. Central de Biologia UnB. e 41687, URM, Dep. Micol.
do CCB, UFPe. Det.: GEPPeres.
14. Macrophyllosticta sterculiae da Costa & da Câmara (Fig. 14)
in: Portugalia Acta biol. sB, vol. III: 299, 1952.
Máculas subcirculares, cinza, circuladas de marrom escuro, 6-22 mm. diâmetro; picnídios esparsos marrom-negros, abundantes, globosos, elipsoides, 140-180 micrômetros de
diâmetro, 110-130 micrômetros de altura; paredes membranosas, pseudoparenquimáticas
10-15 micrômetros de espessura, ostíolo circular, 10-12 micrômetros de diâmetros.
Conidióforos pequenos, cilindráceos, hialinos 5-9 x 2-3,5 micrômetros.
Conídios subcilindráceos, subelipsóides, retos, raro-curvados, pólos rotundos, contínuos, hialinos, 15-23 x 5-7 micrômetros.
Em folhas de Basyloxylon brasiliensis, cultivada em cerrado na UnB. Leg.: Prof.
E.P. Heringer, 10-IV-1972. Heringer 1570 Inst. Central de Biologia UnB e42077 URM,
Dep. Micol. do CCB da UFPe., Det.: GEPPeres.
15. Meliola dysoxylicola Hansf. (Fig. 15)
in: Proa Linn. Soe. N.S.S.W., 78:62,1953
Sydowia Ann. Mycol. Ser. II: 417, 1961
Plágulas hipófilas, negras, até 1,5 mm. diâmetro, subtênues.
Micélio de bifas marrom-negras, levemente onduladas, 21-37,5 x 6-7,5 micrômetros,
ramificação oposta, frouxamente reticulada, no centro das plágulas, subconsistente.
Hifopódios captados alternados, raro opostos, pouco recurvados, 18-25 x 7,5-12 micrômetros; célula basalcilindrácea, 4-9 micrômetros de comprimento, célula apical cilindro-clavadas, recurvadas, inteiras ou um pouco angulosas, 12-18 x 7,5-12 micrômetros.
Hifopódios mucronados, misturados com os capitados, opostos ou alternados, ampuláceos, 13,5-25 x 7,5-9 x 2-3,5 micrômetros, recurvados.
Setas miceliais erectas, retas, simples, agudas, até 1500 x 7-9 micrômetros.
Cleistotécios globosos, marrom-negros, glabros, 145-200 micrômetros de diâmetro.
Ascos evanescentes. Ascosporos marrom-negros elipsoides, constrictos, 4-septados,
40-45 x 15-19 micrômetros.
Sobre folhas de Guarea sp. Árvore da mata de encosta, Serra dos Pirineus - Corumbá
de Goiás. Heringer 1645 Inst. Central de Biologia, UnB. Leg.: Prof. E.P. Heringer, 12-V1972. Assoc: Asterina paraguayensis Speg. e Ophiobolus sp. e 42104 URM. Dep. de
Micol. do CCB da UFPe. Det.: GEPPeres.
16. Meliola Khayae Hansf. var. minor Hansf. & Deight. (Fig. 16)
in: Mycol. Paper, IMI, 23:43, 1948
Sydowia - Ann. Mycol., Ser. 11:406, 1961.
Colônias anfígenas, principalmente epífilas, ligeiramente aveludadas, tênues ou
subdensas, 5 mm. ou confluentes, negras.
Hifas miceliais subretas, 6-7 micrômetros de diâmetro, ramificação oposta ou irregular. Hifopódios capitados, alternados, raros-opostos, retos ou irregularmente curvados,
espalhados, abundantes, 23-25 x 7-9 micrômetros; célula basal cilíndrica, 4-7 micrômetros
de comprimentos; célula superior cilíndrica, oval ou subcônica, curvados ou, algumas vezes, sinuosos, ápice obtuso ou subagudo, 16-21 x 7-9 micrômetros. Hifopódios mucronados, numerosos espalhados entre os capitados, opostos ou alternados, ampuliformes ou
subconóides, 20-30 x 7-8 micrômetros.
Setas uniceliais, numerosas espalhadas e agrupadas ao redor dos cleistotécios, retas,
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270-570 x 6-8 micrometros, ápice raramente simples e agudos, usualmente 24 dentadas.
as que rodeiam as frutificações são menores.
Cleistotécios espalhados, verrugosos, marrom-negros, 100-170 micrometros de diâmetro.
Esporos cilíndricos, obtusos, marrom, 4-septados, constrictos 40-49 x 17-19 micrometros.
Sobre folhas de Meliaceae sp. Espécie encontrada na mata de encosta, Serra dos Pirineus-Corumbá de Goiás, col. por Prof. E.P. Heringer, 16-V-1972. Heringer 1627 Est. Exp.
Biologia, UnB. Assoc: Colletotrichum gloeosporióides Penz. Coniothyrium ceibae Petr. &
Cif., Micropeltaceae sp. (imaturas), Striqula elegans (Fée) MuO. Arg., alga: Ceplialeuros
sp. Vonarxella diptericis Batista, Bezerra & Peres & Polyclypeolum sp. (frutificações
quase imaturas). 42.181 URM, Dep. Micol. do CCB da UFPe. Dep.: GEPPeres.
17. Monostichella corylii (Desm.) v. Holm. (Fig. 17)
in: Revision der Zu Gloeosporium Gestellten Pilzer: 17, 1957
Syn: Cheilaria corylii Desm. - Ann. se. nat. 3,20, 226 (1853) Gloeosporium coryli (Desm). Sacc. Michelia 2:117 (1880)
Máculas atípicas, algumas vezes ocupando quase toda a superfície do hospedeiro, cremes, anfígenas, 10-30 mm. de diâmetro.
Acérvulos hipófilos, dispersos ou agrupados, subcuticulares, orbiculares ou elipsóides,
140-165 micrometros de diâmetro, marrom-claro, rompendo-se à maturidade, extrato
basal quase inteiramente plano, pseudoparenquimático.
Conidióforos subeilindráceos, ápice afinado, unicelulares, hialinos, 7,5-13,5 x 1,5-3
micrometros.
Conídios hialinos, contínuos, oblongos, ou elipsóides, lisos, retos 7,5-15 x 6 micrometros.
Sobre folhas de Gloxinia sp. (Violeta do Japão), cultivadas em Brasília.
Coletada por Prof. E.P. Heringer, em 8-VI-1969. Heringer 1343 Inst. Central de
Biologia UnB, e 41709, URM. Dep. de Micol. do CCB da UFPe. Det.: GEPPeres.
18. Mycosphaerella cattleyae Cash & Watson (Fig. 18)
in: Mycologia 47: 732-734, 1955
Máculas circulares ou elípticas, pálidas, isoladas ou confluentes, usualmente cinzentas, circuladas por uma margem marrom.
Peritécios enfígenos, imersos, densamente agregados nas máculas; marrom ou marrom-negros, subglobosos, 70-120 micrometros de diâmetro e altura; paredes de 5-10
micrometros de espessura, constituídas por algumas camadas de células; ostíolo inconspícuo.
Ascos numerosos, cilindro-clavados, 2-tunicados, 8-esporos, ápice arredondado,
sésseis ou curto pedicelados, 30-60 x 7,5-10,5 micrometros.
Ascosporos irregularmente bisseriados, hialinos, 1-septados, clavado-fusóides, retos
ou curvos, 11-16,5 x 2-3 micrometros.
Em folhas de Cyrtopodium sainthilairanum Reichb., cultivado na Est. Exp. de Biologia da UnB., Leg. E.P. Heringer, 5-III-1970. 1462 Herbário da UnB. Assoc: Colletotrichum gloeosporióides Penz., Lasmenia machaeri P. Herm. e Phyllosticta himanthoglossi
Petrak e Myriangiaceae sp. 41680, URM. Dep. Micol. CCB da UFpe. Det.: GEPPeres.
19. Mycosphaerella fici-ovatae Hansf. (Fig. 19)
in: Proc. Linn. Soe London, 1940-1941, p. 22, 1941
Mácula anfígena, cinza-claro, delimitada por uma linha marrom, forma subelipsóide,
medindo 7,5 cm de extensão por 4,5 cm de diâmetro.
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Micélio livre ausente, micélio intramatrical, mais ou menos abundante, marrom,
septado, 2-3 micrômetros de diâmetro.
Pseudotécios anfígenos, mais abundantes na face epifila, agrupados, imerso-irrompentes, marrom-negros, subglobosos, 75-115 micrômetros de diâmetro; ostíolo papilado;
paredes membranosas, pseudoparenquimaticas, 9-15 micrômetros de espessura, formadas
por camadas de células irregulares.
Ascos cilindro-clavados, 2-tunicados, 8-esporos, 36-52,5 x 7,5-9 micrômetros, aparafisados.
Ascosporos oblongo-cilindráceos, hialinos, 1-septados, constrictos, subdísticos ou superpostos, 9-12 x 2-3 micrômetros.
Sobre folhas de Ficus elástica Roxb., Associado a Phyllosticta tayuvae Viégas, Asteromella fiei Peres & Bezerra e Dematiaceae sp. Brasília, DF. Leg. Prof. E.P. Heringer,
5-V-1969. Obs.: O espécime ora estudado apresenta ascoporos ligeiramente menores do
que os descritos por C.G. Hansford (loe. cit.) Heringer 1336 Inst. Central de Biologia da
UnB. 42.077 URM Dep. de Micol. do CCB da UFPe. Det.: GEPPeres.
20. Mycosphaerella passiflora Rehm var. bignoniae Rehm
in: Hedw. XLIV-Heft. 1:4, 1904
Syll.Fung. XVII: 641
Máculas anfígenas, cremes, de bordos marrom, pouco abundantes, subglobosos,
55-80 micrômetros de diâmetro, ostíolo papilado; paredes pseudoparenquimaticas,
membranosas, 7-9 micrômetros de espessura.
Ascos oblongo-clavados, sésseis ou curto pedicelados, 2-tunicados, 8-esporos, aparafisados, 20-30 x 6-8 micrômetros.
Ascosporos oblongos, 1-septado, hialinos, pólos rotundos, subdísticos, superpostos,
8-9 x 2-3 micrômetros.
Sobre folhas de Passiflora alata Ait., associado a Phyllosticta superficialis F.L. Stevens e Colletotrichum gloeosporióides Penz. Cultivada em chácaras de Brasília e coletada
por E.P. Heringer, na periferia do lago, Brasília, DF., em 05-V-1969. Heringer 1349 Inst.
Central de Biologia UnB e 42090 URM, Dep. Micol. do CCB da UFPe., Det.: GEPPeres.
21. Mycosphaerella prinsepiae Padivicla & Merh. (Fig. 21)
in: Mucol. Pap. Imp. Mycol. Inst. 7: 2, 1943.
Máculas situadas em ambos os lados do hospedeiro, mais pálidos no centro, bordos
quase marrom-negros, extensas e de forma indefinida.
Peritécios anfígenos, marrom-negros, a princípio imersos, depois irrompentes, subglobosos, 67,5-100 micrômetros de diâmetro; ostíolo papilado irrompente.
Micélio intramatrical escasso, de hifas septadas, 2-3 micrômetros de diâmetro.
Ascos clavados ou subcilindráceos, 2-tunidados, 8-esporos, 37,5-60 x 9-11 micrômetros; aparafisados.
Ascosporos fusiformes, hialinos, 1-septados, subdísticos, 12-16,5 x 3 micrômetros.
Em folhas de Mespilus germânica L. Cultivada e coletada em Brasília, DF., Leg. Prof.
E.P. Heringer em 7-II-1970. Assoc. aAsteromella drymariae Syd., Colletotrichum gloeosoorióides Penz. e Glomerella cingulata (Ston) Spaul x Schr. Heringer 1439 Inst. Central
de Biologia UnB. e 42245 URM., Dep. de Micol. do CCB da UFPe. Det.: GEPPeres.
22. Mycosphaerella tabebuiae L.E. Miles (Fig. 22)
in: Trans. Illin. Ac. of. Sc. v. X: 249, 1917
Syll. Fung. XXIV (2): 854, 1928.
Máculas anfígenas, esclarecidas na face epifila, 4-7 mm., circundadas por uma área
escura marrom.
Pseudotécios epífilos, imerso-irrompentes, negros, subglobosos, 7-100 micrômetros
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de diâmetro, 70-90 micrômetros de altura; paredes membranosas, pseudoparenquimáticas,
11-14 micrômetros de espessura, ostiolados.
Ascos cilindráceos ou subovais, bitunicados, retos ou recurvos, 8-esporos, 40-55 x
13-16 micrômetros; aparafisados.
Ascosporos estreitamente clavados, hialinos, 1-septados, constrictos, lóculo inferior
maior e subagudo, 18-22,5 x 4-4,5 micrômetros.
Em folhas de Arrabidaea sp. col. em mata de galeria, no Paranoá, em Brasília. DF.,
21-1-1969, Leg. Prof. E.P. Heringer, Assoc: Psathyromyces minutus Batista & Bezerra,
Setomyces belluviae Batista & Peres, Eremotheca sp., Micropeltaceae sp., Meliola sp. e
Plenatrichaceae sp. Heringer 1393 Inst. Central de Biologia UnB, 41716 URM. Dep.
Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
23. Myiocopron umbilicatum Speg. (Fig. 23)
in: Reliquiae Mycologicae Tropicae, Boletim de l. a Academia Nacional de
Ciências: 496-497,1
Colônias hipófilas, 3-8 mm. de diâmetro.
Tiriotécios superficiais, agrupados, às vezes, confluentes, dimidiado-escutelares, marrom-negros, glabros, opacos, 200-250 micrômetros de diâmetro. Contexto prosenquimático-radiando, bordos lisos ou lobados. Membrana basal, mucilaginosa, hialina.
Ascos oriundos da membrana basal, ovalados a subclavados, membrana apical espessa,
base séssil; 45-70 x 16,5-25 micrômetros, circundados por abundantes paráfises, flexuosas, filiformes, simples e septadas de 1,5 micrômetros.
Ascosporos elipsóides, 8 para cada asco, contínuos, hialinos, epispório liso ou granuloso, pólos arredondados; 10,5-18 x 6-10 micrômetros.
Sobre folhas de Nectandra sp. (Lauraceae) da Est. Exp. Biol. da UnB., Leg. Prof.
E.P. Heringer, 10-X-1971. Heringer 1531 Inst. Central de Biologia UnB. Assoc: Mycosphaerella sp. 42072 URM. Dep. de Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
24. Phaeodothis hendrickii Hensf. (Fig. 24)
in: Proc. Lim. Soe of London Vol. 159 Part. 1:29-30, 1947.
Máculas cinza, suborbiculares, 3-4 mm. de diâmetro, raras.
Estromas epífilos, dispersos, negro-brilhantes, orbiculares-convexos, às vezes, em grupos de 2-3, medindo de 1500-2500 micrômetros de diâmetro, 200-250 micrômetros de
altura. Clípeo epidérmico e subepidérmico 35-60 micrômetros de espessura. Lóculos periteciais de 2-3 em cada estroma, 180-260 micrômetros de diâmetro, 110-115 micrômetros
de altura, separados por paredes subhialinas de 20-30 micrômetros de espessura.
Ascos abundantes, erectos, cilindro-clavados, sésseis ou curto estiptados, 8 esporos,
80-115 x 11-16 micrômetros.
Paráfises a princípio abundantes, hialinas, filiformes, septadas ou não, indistintamente ramificadas, evanescentes à maturidade, 0,75-1,5 micrômetros de diâmetro.
Ascosporos oblíquos, 1-2 seriados, subclavados, pólos rotundos, marrom, 1-septados,
constrictos, 18-22 x 7-8 micrômetros, célula superior mais desenvolvida.
Em folhas de Licania sp. Col. em cerrado, Rio Corumbá, Luziânia, GO., 29-11-1972.
Leg. Prof. E.P. Heringer. Heringer 1550 Inst. Central de Biologia, UnB;42200 URM. Dep.
Micol. do CCB., UFPe. Det.: GEPPeres.
25. Phaeodimeriella echinulospora Hansf. (Fig. 25)
in: Proc. Linn. Soe Lond., CLVII: 24, 1945
Micélio de septação quase indistinta, pálido oliváceo, de 2-3 micrômetros de diâmetro, irregularmente ramificado, reticulado, situado sobre e entre as hifas do hospedeiro,
nâo hifopodiado.
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Peritécios globosos ou ovais, 75-130 micrômetros de diâmetro; paredes subopacas
marrom-negras, formadas por 1-2 camadas de células parenquimáticas. Ostíolo irregular.
Setas apicais de 8-20, simples, obtusas ou uncinuladas, 1-2 septadas, marrom ou marrom-negras, 50-100 micrômetros de altura, 3-5 micrômetros de diâmetro.
Ascos cilindro-clavados, 2-tunicados, subsésseis, ápice arredondado, 8-esporos, 45-70
x 11-15 micrômetros. Paráfises, septadas, simples ou bifurcadas no ápice, desaparecendo
à maturidade.
Ascosporos oblongos a clavados, pólos obtusos, 1-septados, marrom, constrictos
14-20 x 5-6 micrômetros, epispório equinulado.
Sobre micélio de Meliola sp. em folhas de Loranthaceae. Rodovia Anápolis—Goiânia,
Leg. E.P. Heringer, em 19-V-1969. Assoc. a: Chaetothyrina musarum (Speg.) Theises.,
Asterinella sublibera (Berk.) Theiss, Coniothyrium sp. & Pestalotiopsis versicolor (Speg.)
Steyaert. Heringer 1401 Inst. Central de Biologia, UnB., 42297 URM. Dep. Micol do
CCB, UFPe. Det.: GEPPeres.
26. Phyllachora congregata Th. & Syd. (Fig. 26)
in: Ann. Micol. XIII: 520, 1915
Syll. Fung. XXIV (1): 606, 1926
Máculas quase inobservadas.
Estromas hipófilos, pequenos, puntiformes, gregários ou confluentes, negro-opacos,
uniloculares, 175-325 micrômetros de altura; clípeo epidermal 15-25 micrômetros de espessura.
Ascos cilíndricos a cilindro-clavados, 1-tunicados, 70-120 x 10,5-13 micrômetros;
parafisados, 8-esporos.
Ascoporos monósticos a dísticos, oblongos, ápice rotundo, contínuos, hialinos,
15-19,5 x 6,5-7,5 micrômetros.
Lóculos conidiais pouco abundantes, subglobosos, 100-140 micrômetros de altura,
60-110 micrômetros de diâmetro; conídios filiformes, contínuos, hialinos, recurvados,
12-15 x 0,75 micrômetros.
Em folhas de Vochysia elliptica Mart. Reserva das Águas Emendadas, Brasília, DF.
Leg. Prof. E.P. Heringer, 16-VI-1969. Assoc. Lasmenia machaeri P. Herm., Mycosphaerella guttiferae Milles, Plenotrichella perseae Batista & Vital, Septoria sp. & Phyllosticta
paraopebensis Batista & Peres. Heringer 1387 Inst. Central de Biologia UnB., 41717,
URM. Dep. Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
27. Phyllachora michelii Speg. (Fig. 27)
in: Fungi Guaranitici, Pugillus II: 39, 1888
Máculas nulas ou apenas pálidas, subindeterminadas; clípeo negro, brilhante, subcarbonáceo, 25-30 micrômetros de espessura; estromas pequenos, globosoconoídes, 250-300
micrômetros, inatos no hospedeiro, anfígenos, papilado-salientes, enegrecidos, lisos,
irregulares, seriados ou concêntricos, 1-loculares, raros 2.
Ascos cilindráceos, ápice obtuso, rotundo, base curta pedicelada, espessa, 80-100 x
8-13 micrômetros; escassamente parafisados, 8-esporos.
Ascosporos contínuos, hialinos, retos, globosos elípticos, monósticos, pólos obtusos
10-13 x 6-8 micrômetros.
Em folhas de Mimosa sp., coletada no cerrado, Chapada de Contagem, DF. Leg. Prof.
E.P. Heringer, 21-IV-1972. Assoc: Mycosphaerella maculiformis (Perz.) Muni. Heringer
1591 do Inst. Central de Biologia UnB., 42158 URM Dep. Micol. do CCB, UFPe., Det.:
GEPPeres.
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28. Phyllachora piptocarphae Petr. (Fig. 28)
in: SydowiaII:359, 1948.
Máculas epífilas, irregulares, dispersas, muitas vezes solitárias ou agregadas, raro confluentes; orbiculares ou elípticas, 2-6 mm. diâmetro, cinza-creme.
Estromas solitários ou poucos no centro da mácula, também agregados, orbiculares
ou elipsóides, irregulares, pouco proeminentes, negro-brilhantes, 450-1000 micrômetros
de diâmetro; clípeo epidermal carbonáceo, pseudoparenquimático, células quase indistintas, 20-40 micrômetros de espessura; 11-loculares ou 2-3 em cada estroma, globoso-depressos ou elipsóides, 200-300 micrômetros de diâmetro; parede inferior bem desenvolvida, textura fibrosa e células indistintas, subhialinas ou marrom-pálidas.
Ascos numerosos, cilindro ou cilindro-clavados, 1-tunicados, 8-esporos, 70-90 x
12-20 micrômetros; paralisados.
Esporos elipsóides, contínuos, hialinos, pólos rotundos, monósticos ou dísticos,
12-16x7-9 micrômetros.
Em folhas de Composta, espécie de encosta de montanha. Serra dos Pirineus, Corumbá de Goiás. Col. por Prof. E.P. Heringer, 16-V-1972. Heringer 1629, Inst. Central de
Biologia, UnB; 42.296 URM. Dep. de Micol. do CCB. UFPe Det.: GEPPeres.
29. Phyllosticta apiahyna Speg. (Fig. 29)
in: Reliquiae Mycologicae Tropicae do Boletim de l. a Academia Nacional de
Ciências, Desc. 381, página 516.
Máculas anfígenas, cremes, limitadas por fina linha parda, circulares ou irregulares,
2-10 mm.
Picnídios epífilos, abundantes, subepidermais, aderidos ao hospedeiro, sublenticulares, 100-160 micrômetros de diâmetros, 65-90 micrômetros de altura. Parede membranosa, pseudoparenquimática 11-15 micrômetros de espessura. Ostíolo pouco conspícuo.
Conidióforos sublageniformes, contínuos, hialinos, 7,5-10,5 x 1,5-2 micrômetros.
Conídios elipsóides de pólos agudos, levemente desiguais, contínuos, hialinos, lisos
6-9 x 1,5-2,5 micrômetros, pequenos vacúolos polares.
Em folha de Tabebuia sp., col. em Brasília, DF. pelo Prof. E.P. Heringer em 15-XI1971. Heringer 1532 Inst. Central de Biologia UnB., 42071. URM. Dep. Micol. do CCB.
UFPe. Det.: GEPPeres.
30. Phyllosticta erythroxylii Graz. (Fig. 30)
in: Buli. Soe. Mycol. 1891:154, t.x.f. 2.
Syll. Fung.X: 122, 1892
Máculas pouco abundantes, circulares ou irregulares, acinzentadas, margens marrom-avermelhadas, anfígenas, 2-5 mm. diâmetro; picnídios epífilos, imersos-irrompentes,
punetiformes, subglobosos, esparsos, 90-135 micrômetros de diâmetro; paredes marrom-claras, de células frouxas; ostíolos de 15 micrômetros de diâmetro.
Picnidiosporos contínuos, hialinos, elipsóides, subgranulosos, 3,5-6 x 2 micrômetros.
Em folhas de Erythroxylon pruinoswn, col. ao lado do Estádio Israel Pinheiro, Brasília, DF. pelo Prof. E.P. Heringer, em 31-1-1970. Assoc: Coniothyrium pallido-fuscum
Sacc; Dematiaceae sp. e Pastalotiopsis versicolor (Speg.) Steyaert. Heringer 1455, Inst.
Central de Biologia, UnB, 42280 URM. Dep. Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
31. Phyllosticta himanthoglossii Petrak (Fig. 31)
in: Sydowia, XIII: 82, 1959
Máculas irregulares, cinza-escuras.
Micélio imerso, marrom, de hifas septadas, não ramificadas.
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Picnídios subepidermais, pouco abundantes, solitários, globoso-deprimidos, 70-100
micrômetros de diâmetro, ostiolados; paredes membranosas pseudoparenquimáticas.
Conídios abundantes, elipsóides a ovais, pólos rotundos, retos, contínuos, hialinos,
gutulados, 4-6,5 x 2-3 micrômetros.
Em folhas de Cyrtopodium sainthilairanum Reichb., cultivado na Est. Exp. de Biologia, UnB. Leg. Prof. E.P. Heringer, 5-111-1970. Heringer 1462 Herbário da UnB. Assoc:
Mycosphaerella cattleyae Watson, Colletotrichum gloeosporioides Penz., Lasmenia
machaeri P. Herm. e sp. 41680 URM. Dep. Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
32. Phyllosticta manihotae Viégas (Fig. 32)
in: Bragantia, vol. 3, n.° 1:15-17, 1943.
Lesões anfígenas, 5-10 mm., isoladas, acinzentadas.
Picnídios mais ou menos numerosos, anfígenos, subcuticulares, marrom-negros, globosos, 100 micrômetros de diâmetro. Paredes de, 7-10 micrômetros de espessura, formadas por células poliédricas, mais ou menos delicadas.
Conidióforos contínuos hialinos, 1,5-2 micrômetros de diâmetro.
Picnidiósporos contínuos, hialinos, lisos, 5-7 x 2 micrômetros, cilindráceo-elípticos.
Em folhas de Manihot esculenta da Est. Exp. de Biologia, Brasília, DF., Leg.: Prof.
E.P. Heringer, 5-III-1970. Assoc: Cercospora henningsii Allesch. e Colletothichum
gloeosporioides Penz. Heringer 1457 Inst. Central de Biologia UnB.; 42081, URM. Dep.
Micol. do CCB. UFPe.: GEPPeres.
33. Phyllosticta nivea Syd. (Fig. 33)
in: Buli. Herb. Boiss. 1901: 82
Syll. Fung. XVI: 833-34,1902
Máculas anfígenas, irregularmente orbiculares, cinza-claras, marginadas por uma linha
marrom-negra, 2-7 mm. diâmetro.
Picnídios epífilos ou anfígenos, compactamente espalhados, punctiformes, globosos
ou globosos-depressos, negros, 90-200 micrômetros de diâmetro, paredes de 10,5-15 micrômetros de espessura, ostíolo de 7-15 micrômetros.
Esporos oblongos, contínuos, hialinos, 4-6 micrômetros.
Em folhas de Dalbergia violacea, Hoffrugg., col. em Brasília, por Prof. E.P. Heringer,
em 13-VI-1969. Assoc. a: Lasmenia machaeri P. Herm. Determinado por Generosa Emilia
Pontual Peres, bolsista do CNPq. Heringer 1.333, Inst. Central de Biologia, UnB.: 41713
URM. Dep. de Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
34. Phyllosticta oroxylonis P. Henn. (Fig. 34)
in: Hedw.41:306, 1902
Máculas anfígenas, cremes, circuladas por fina linha marrom, situadas nos bordos do
hospedeiros, forma irregular 2-10 mm. de diâmetro.
Picnídios subcuticulares, epífilos, marrom, subglobosos a subelipsóides, 97,5-130 micrômetros de diâmetro, 55-110 micrômetros de altura; paredes membranosas pseudoparenquimáticas de 6-7,5 micrômetros de espessura.
Picnidióforos obsoletos; picnidiósporos, contínuos, hialinos, curto-cilindráceos,
3-5 x 1,52 micrômetros.
Em folhas de Anemopaegma arvense var. latifolia, col. na Praça do Buriti, Brasília,
DF. Leg. Prof. E.P. Heringer, 1-XII-1970. Heringer 1536, Inst. Central de Biologia, UnB.;
42073 URM., Dep. Micol. do CCB., UFPe. Det.: GEPPeres.
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35. Phyllosticta pterandrae Allasch. (Fig. 35)
in: Hedrv. XXXVI: 237, 1897
Syll. Fung. XIV: 847, 1899
Máculas anfígenas irregulares, cinza na face epífila, cinza-avermelhadas na face hipófila do hospedeiro e circundadas de marrom-avermelhadò, medindo de 2-12 mm. de diâmetro.
Picnídios epífilos, imerso-irrompentes, subglobosos, 90-125 micrômetros de diâmetro, 60-75 micrômetros de altura, ostíolo 10-15 micrômetros de diâmetro; parede membranosa-pseudoparenquimática, 7-10 micrômetros.
Picnidióforos obsoletos. Picnidiósporos oblongo-cilindráceos, contínuos hialinos,
abundantes, 4-7 x 1-2 micrômetros.
Em folhas de Benisteria sp., Col. em Luziânia, Goiás, pelo Prof. E.P. Heringer, em
5-IV-1970. Heringer 1488 Inst. Central de Biologia, UnB. Assoc. z:Staibia connahi Batista & Peres. 42076 URM., Dep. Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
36. Phyllosticta tayuvae Viégas (Fig. 36)
in: Bragantia, V: 742, 1945.
Lesão anfígena, subelípside, cinza-clara, delimitada por linha marrom, medindo
7,5 cm. de extensão por 4,5 cm. de diâmetro.
Micélio livre ausente, micélio intramatrical, mais ou menos abundante, marrom,
pouco ramificado, de bifas septadas, 9-16,5 x 1,5-3 micrômetros.
Picnídios epífilos, imerso-irrompentes, agrupados a outras frutificações, marrom,
subglobosos, rostrados, ostiolados, 115-140 micrômetros de diâmetro, 110-130 micrômetros de altura. Paredes pseudoparenquimáticas, 11-15 micrômetros de espessura, formadas
por X camadas de células irregulares.
Conidióforos quase obsoletos.
Conídiosporos oblongos, contínuos, hialinos, minusculamente gutulados, 7,5-12 x
2-3 micrômetros.
Sobre folhas de Ficus elástica Roxb., associado a Mycosphaerella ficiovatae Hansf.,
Asteromella fiei Peres & Bezerra. Heringer 1336 Inst. Central de Biologia, UnB., Brasília,
DF., Leg.: Prof. E.P. Heringer, 5-V-1969,42077 URM. Dep. Micol. do CCB., UFPe. Det.:
GEPPeres.
37. Pleospora diaportheoides Eli. & Ev. (Fig. 37)
in: Proc.Phil. 1890:238
Syll. Fung. IX: 875, 1891.
Peritécios escassos, imerso-irrompentes, hemisféricos depressos, marrom, 150 micrômetros de diâmetro, 100 micrômetros de altura; parede membranosa, pseudoparenquimática de 10 micrômetros de diâmetro; ostiolados.
Ascos clavados ou subeilindráceos, pedicelados ou não, 2-tunicados, 8 esporos, 50-85
x 13-15 micrômetros; paráfises simples, septadas, 1,5 micrômetros de diâmetro.
Esporos subdísticos, oblongo-elipsóides, marrom, 3 septados, com 1 septo longitudinal, 15-19,5 x 7-8 micrômetros.
Em folhas de Gramínea {Bambusa sp.), nativa nos cerrados do Planalto de Brasília,
Leg. Prof. E.P. Heringer, 5-III-1970, 1499 da Est. Exp. de Biologia da UnB. Assoc. a:
Coniothyrium fuegianum Speg., Sphaeriacea sp., Phyllosticta bambusinifoliae Batista.
Heringer 1499 Inst. Central de Biologia UnB.; 42041 URM. Dep. de Micol. do CCB.
UFPe. Det.: GEPPeres.
38. Puccinia barroectiae Syd (Fig. 38)
in: Monographia Uredinearum, I, 1904, Ia. parte: 28, fig. 28, tab. II
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Soros hipófilos, formando máculas irregulares, escuras. Soros uredosporíferos e
teleutosporíferos, semelhantes, pulverulentos, subcirculares, cor de canela, 0,25-1 mm.
diâmetro.
Uredosporos subglobosos, equinulados, amarelo-acinzentados, 27-30 x 20-28 micrômetros de diâmetro.
Teleutosporos elipsóides, rotundados, papila, hialina, epical, freqüente, levemente
constrictos no meio, castanhos, 40-60 x 27-35 micrômetros; pedicelo hialino, grosso,
persistente, até 105 micrômetros.
Em folhas de composta, da mata de encosta, Corumbá de Goiás, GO. Prof. E.P.
Heringer, 0-VI-1972. Heringer 1651 do Inst. Central de Biologia UnB.;42.162 URM. Dep.
de Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
39. Puccinia ipomoeae-panduratae (Schw.) Syd. (Fig. 39)
in: Monographia Uredinearum vol. I: 323-324, 1904
Syn: Aecidium ipomoeae-panduratae Schw. Syn. Fg.
Carol.;/lé>. ipomoeae Speg. Fung. Argent. I: 173, 1880 & 69, 1822
Fung:Guaranit. 1:63, 1883
Caeoma convolvulatumhk. Spec. II: 49, 1824
Puccinia crassipes B. & C. North Amer. Fg. n.° 553 in Grevillea III:
54;Sacc. Syll. VII: 716.
Puccinia ipomoeae Cke. in Rav. Amer. Fg. n.° Lagh. Ured. Herb. El.
Fries: 61; Sacc. Syll. VII: 671. Puccinia opulenta Speg. Fung. Arg. I:
170 e Fungi Guaranit. I: 52; P. Henninos in Hedw. 1895: 92; Sacc.
Syll. VII: 619.
Máculas amareladas irregulares, aecidios hipófilos, raramente epífilos em grupos rotundos, raro solitários, 100-300 micrômetros de diâmetro; a princípio cobertos, globosos,
depois irrompentes-cupulados; margens laceradas brancas; aecidiosporos globosos, subglobosos ou elipsóides, epispório áspero, amarelado, 22-28 x 22-23 micrômetros.
Soros teleutosporífero anfígenos, sempre contrapostos aos aecidios, suborbiculares
ou irregulares, médios ou grandes, isoladas ou confluentes, 235-540 x 160-180 micrômetros; epiderme fendida, pulverulentos, negros; teleutosporos oblongos, ápice apresentando, meio levemente constricto, base rotunda, apispório espesso verrucoso, marrom-cinza;
47-65 x 25-32 micrômetros; pedicelo persistente, hialino, espesso, 100-165 x 7-9 micrômetros.
Em folhas de Ipomoeae sp., coletado nas margens do lago Paranoá, Brasília, extremidade sul, por E.P. Heringer, 20-111-1970. Heringer 1466 Inst. Central de Biologia UnB.,
DF.;42040 URM., Dep. Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
40. Puccinia insueta Winter (Fig. 40)
in: Hedw. 1887:27
Syü. Fung. VII: 650, 1
Bragantia: vol. 5 (1): 31, 1945.
Uredoteleutosoros anfígenos, circulares ou irregulares, à princípio recobertos pela
epiderme, depois pulverulentos, castanho-ferruginosos, esparsos ou confluentes, 345580 micrômetros de diâmetro e 115-145 micrômetros de altura.
Uredosporos sublongos, fusco-amarelados, equinulados, apresentando 3 poros,
25-40 x 20-25,5 micrômetros.
Teleutosporos elipsóides, constrictos no septo, densamente verrucosos, opaco-fuscos,
35-49,5 x 28-34 micrômetros, estipe lateral, bastante dilatado na inserção.
Sobre folhas de Peixotoa grandiflora (Malpighiaceae), col. na Rodovia Brasília-Anápolis, GO., 9-VM969, col. Prof. E.P. Heringer. Heringer 1373 Inst. Central de Biologia
UnB.;41686 URB. Dep. de Micol. do CCB. Det.: GEPPeres.
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41. Septoria lafoensiae Viégas. (Fig. 41)
in: Bragantia vol. V: 748, 1945.
Lesões anfígenas, circulares, 1-2 mm. diâmetro, numerosas, isoladas ou confluentes.
Picnídios subepidermais, um tanto salientes, fuscos, globosos, 70-120 micrômetros
de diâmetro; paredes membranosas, pseudoparenquimáticas, 7-11 micrômetros de espessura.
Conídios hialinos, nitidamente septados, recurvados, lisos, 30-60 x 1,5-2 micrômetros, base truncada e ápice atilado.
Em folhas de Lafoensia sp., col. Prof. E.P. Heringer, na Chapada da Contagem, Brasília, DF., em 24-IV-1970. Heringer 1477, Est. Exp. de Biologia, UnB. No mesmo hospedeiro, Uredo lafoenseae Jackson & Holway, parasitado por Darluca filum (Biv.) Cast.;
41761 URM. Dep. Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
42. Septoglossum nuttallii Harkn (Fig. 42)
in: F. Calif.: 13
Syll.Fung. 111:802, 1884.
Máculas anfígenas, circulares, 2-5 mm de diâmetro, marrom-acinzentado-claras, na
face epífila, creme na hipófila. Acervulos abundantes, agrupados ou confluindo em círculo sobre a face epífila das máculas, forma irregular, hialinos, irrompentes, 200-580 micrômetro e 85-115 micrômetros de altura.
Conidióforos contínuos, hialinos, curto-cilindráceos, 15-16,5 x 4 micrômetros. Conídios cilindráceos ou subfauciformes, hialinos, 0 4 septados, trundados na base, ápice obtuso, 30-45 x 4,5 micrômetros, aparecendo como uma franja carnosa.
Sobre folhas de Myrtaceae. Cerrado da Chapada da Contagem, Brasília, DF. Col.
E.P. Heringer. Heringer 1.650, Est. Exp. Biologia, Inst. Central de Biologia, UnB. 42266
URM. Dep. Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
43. Uredo clusiae Arth. (Fig. 43)
in: MycologiaIX:91, 1917
Monographia Uredinearum, vol. 4:450,1924.
Soros hipófilos esparsos ou alguns irregularmente agregados, imersos, amarelados,
140-250 micrômetros de diâmetro. Uredosporos elipsóides, ovais ou piriformes, amarelo-claros, espinescentes, 22,5-35 x 17-20 micrômetros; epispório de 1,5-2 micrômetros de
espessura, às vezes, um pouco engrossado no ápice. Poros germinativos não vistos.
Parasitados alguns soros por Darluca filum (Biv.) cast.
Em folhas de Kielmeyera coriacea, col. na Chapada da Contagem - Brasília, DF., por
E.P. Heringer, em 10-VI-1973. Associados: Staibia connarii Batista & Peres, Plenotrichella
perseae Batista & Vital e Darluca filum (Biv.), Cast. e Micropeltaceae sp. Heringer 1690
Inst. Central de Biologia, UnB.;42106 URM. Dep. Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
44. Uredo erythroxylonis Graziani (Fig. 44)
in: Buli. Soe. Myc. France VII: 153, 1891
Monographia Uredinearum 4:466, 1924.
Soros escuros, hipófilos, não muito abundantes, à princípio imersos, depois irrompentes, pequenos, 130-160 micrômetros de diâmetro, 60-90 micrômetros de altura; esparsos subglobosos ou então confluentes e irregulares, máculas indeterminadas.
Uredosporos ferruginosos, subglobosos, ovais ou piriformes, obtuso-rotundatos, partes basal truncado-atenuada, 20-30 x 15-17 micrômetros. Pedicelo raríssimo, curto ou
nulo.
Protoplasma hialino 1-gutulado.
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Epispório levemente equinulado de 1,5 micrômetro de espessura; 1-2 poros de disposição lateral proeminentes.
Parasitado abundamente por Darlucafílum (Biv.) Cast.
Em folhas de Erythroxylon sp., cerrado seco, col. na casa de bombas, Luziânia,
Goiás, pelo Prof. E.P. Heringer em 20-VII-1973. Heringer 1711 Inst. Central de Biologia,
UnB.; 42234 URM. Dep. Micol. do CCB. UFRPe. Det.: GEPPeres.
45. Uredo lafoenseae Jackson & Holway (Fig. 45)
in: Mycologia, XXIII: 483, 1931.
Uredosoros subepidermais, anfígenos, espalhados ou agrupados, redondos, 203406
micrômetros de diâmetro, formando ampolas, tardiamente descobertos, tornando-se pulverulentos, epiderme rompida, visível.
Uredosporos irregularmente elipsóides ou obovóides, 16-31 x 13,5-21 micrômetros;
parede fina, marrom-canela, 1,5 micrômetros, finamente equinulada, pólos equatoriais
visíveis.
Em folhas de Lafoensia sp. col. pelo Prof. E.P. Heringer, na Chapada da Contagem,
Brasília, DF., em 24-IV-1970. Heringer 1477, Inst. Central de Biologia, UnB. Parasitado
por Darluca filum (Biv.) Cast., no mesmo hospedeiro Septoria lafoensiae Viégas. 41.761
URM. Dep. Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
46. Uredo longipedis P. Henn. (Fig. 47)
in: HedwigiaXXXrV:97, 1895
Monographia Uredinearum IV: 473, 1924.
Máculas anfígenas marrom-amareladas, 2-5 mm. de diâmetro. Soros anfígenos, dispostos agregadamente ou agrupados, enchendo densamente as máculas. Redondos ou irregulares, pequenos, 200-500 micrômetros de diâmetro, marrom-amarelados, cercados pela
cutícula rompida.
Uredosporos subglobosos, muitas vezes, ovais ou piriformes, equinulados, amarelados, de ápice marrom-amarelado escuro, 19,5-30 x 16,5-19,5 micrômetros; epispório
1,5-2 micrômetros espessura de ápice 2,5-3 micrômetros de espessura; 4 poros germinativos equatoriais.
Paráfises abundantes, clavadas ou capitadas, 40-60 micrômetros de comprimento,
parte de cima de 9-20 micrômetros de diâmetro, ápice marrom-amarelado-pálido, base
subhialina, membrana apical 4,5-12 micrômetros de espessura.
Em folhas de Calliandra dasycarpa, col. na Chapada da Contagem, Brasília - DF.,
Leg. Prof. E.P. Heringer, 24-IV-1970. Heringer 1482, Inst. Central de Biologia UnB.;
41.760 URM. Dep. de Micol. do CCB. UFPe. Det.: GEPPeres.
47. Uncinula morii Miyake (Fig. 47)
in: Botn. Mag. Tokyo XXI: 240, 1907
Syll. Fung. XXII: 23, 1913.
Colônias hipófilas pouco definidas, situadas entre os pêlos foliares. Micélio superficial
hialino, pouco abundante, hifas septadas de 2-3 micrômetros de diâmetro.
Peritécios hipófilos, superficiais, apendiculados, isolados, dispersos, membranosos,
paredes formadas por células irregulares de 14-20 micrômetros; globosos a globoso-depriminos, marrom-negros, 110-130 micrômetros de diâmetro; apêndices situados na parte
mediana dos peritécios, retos ou recurvados, contínuos, hialinos, paredes grossas, ápice
uncinulado, 110-165 micrômetros de altura e 5-7 micrômetros.
Ascos subovais e subglobosos, raro curto pedicelados, geralmente em número de 4
(raro 3 ou 5) por cada peritécio, 2-tunicados, 3 4 esporos, 50-56 x 47-50 micrômetros.
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Ascosporos elipsóides, pólos rotundos, 25-36 x 16-24 micrômetros, hialinos, granulosos.
Não encontrados conídios.
Sobre folhas de Qualea sp., col. na Est. Exp. de Biologia, UnB., Brasília, DF. Leg.
Prof. E.P. Heringer, em 27-VII-1973. Assoc: Phyllosticta paraopebensis Batista & Peres.
Heringer 1717, Inst. Central de Biologia, UnB.; 42.170 URM. Dep. Micol. do CCB.
UFPe. Det.:GEPPeres.
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ESPÉCIES NOVAS COLETADAS NO DISTRITO FEDERAL E GOIÁS ESTUDADOS
NO DEPARTAMENTO DE MICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO.

-II1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asteromela fiei Peres & Bezerra n. sp.
Sobre Ficus elástica Roxl.
Chaetosticta miconiae Peres & Bezerra n. sp.
Em Miconia af. chartaces Var. miqueliana Cogn.
Ciliophorella qualeae Peres n. sp.
Em Qualea grandiflora Mart.
Micularia tabebuiae Peres & Bezerra n. sp.
Em Tabebuia caraiba (Mart.) Bur.
Pallawaniella xylopiae Peres & Bezerra n. sp.
Em Xylopia aromatica (Lam.) Mart.
Periconella actinostensonis Peres & Bezerra
Em Actinostemon sp.
Phyllosticta protiicola Peres n. sp.
Em Protium trifoliolatum Engl.
Sphaeropsis vochysiae Peres & Bezerra
Em Vochysia tucanorum Mart.
Shomea ciclobobü Peres & Bezerra n. sp.
Em ciclolobiwn nutans Rizz. (1980)
1. Asteromella fiei Peres & Bezerra n. sp. (Fig. 1)

Lesão anfígena, subelipsóide, cinza-claro, delimitada por linha marrom, de 7,5 cm. de
extensão por 4,5 cm. de diâmetro.
Micélio livre ausente, micélio intramatrical mais ou menos abundante, marrom, ramificado, de hifas de 1,5-3 micrômetros.
Picnídios epífilos, inverso-irrompentes, abundantes, marrom-negros, subglobosos,
180-270 micrômetros de diâmetros, 180-20 micrômetros de altura de altura, ostíolo irrompente, parede pseudoparenquimáticas, 15,5-22 micrômetro de espessura.
Conidióforos contínuos, hialinos, 7,5 x 1,5 micrômetros.
Conidiósporos elipsóide-bacilares, contínuos, hialinos, 4,5-6 x 1,5 micrômetros.
Sobre folhas de Ficus elástica Roxb. Brasília, D.F. leg.: professor E.P. Heringer,
5-V-1969. Associado a: Mycosphaerella fici-ovatae Hansf. & Phyllosticta tayuvae Viégas.
Isotypus 1336 Heringer Inst. Central de Biologia UnB e Holotypus 72060 URM. Dep.
Micol. do CCB. da UFPe. EXA. n.° 42077 URM. Determ.: G.E.P. Peres.
Vulnera amphigena, subellipsoidea, claro-cinerea, brunneo circundata 7,5 cm, amplitudine, 4,5 cm. d.
Mycelium liberam absense, mycelium intramatricale subabundans, brunneum,
ramosum, hyphis 1,5-3 micra.
Pycnidia epiphylla, imerso-erumpentia, copiosa, atrobrunnea, subglobosa 180-270
micra d., 180-200 micra alt., ostiolata, pariete pseudoparenchymatica 14,5-22 micra.
Conidiphora continua, hyalina 7,5 x 1,5 micra. Conidiospora elipsoideo-bacillaria,
continua, hyalina 4,5-6 x 1,5 micra.
In foiis: Ficus elástica Roxb. Brasília, D.F. leg.: prof. E.P. Heringer, 5-V-1969. Socii:
Mycosphaerellafici-ovataeHsnf et Phyllosticta tayuvae Viégas. Typus 72060 URM.
2.

Chaetosticta miconiae Peres & Bezerra n. sp. (Fig. 2)

Micélio composto de hifas subhialinae ou marrom-claras, ramificadas e septadas de,
2-3,5 micrômetros.
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Picnídios hipófilos, espalhados, sobre os pêlos do hospedeiro globosos, 110-150
micrômetros de diâmetro, 125-145 micrômetros de altura, marrom-negro, membranosos,
ostiolados, com setas marrom-negras, situadas ao redor da papila ostiolar, medindo de
50-100 x 3,5 micrômetros.
Conidióforos sublageniformes, pequenos, contínuos, hialinos. Conídios cilindro-fusóides, hialinos, de 0-2 septados, 8-12 x 1,5-2 micrômetros.
Parasitando a face inferior de folhas de: Miconia af. chartacea var. miqueliana Cogn.
col. nas margens do lago de Brasília, leg.: E.P. Heringer, em 20-VI-1969. No mesmo material foram encontrados: Pestalotiopsis versicolor (Speg.) Steyaest, Phyllosticta comoliae
Speg. & Mycosphaerella miconiae Syd. Holotypus 72078, URM, Dep. Micol. do CCB,
UFPe., Isotypus Heringer 1407, Inst. Central de Biologia, UnB.: G.E.P. Peres.
Mycelium ex hyphis subhyalinis vel claro-brunneis, ramosis et septatis compositus,
2-3,5 micra d.
Pycnidia hypophylla, in pilis folio dispersa, globosa, 110-150 micra d., 125-145 micra
altus, atro-brunnea, membranosa, ostiolata, seta atrobrunnea, in papila ostioli sita, 50-100
x 3,5 micra. Conidiophora sublageniformia, minuta, continua, hyalina. Conidia cilindrofusoidea, hyalina, 0-2 septata, 8-12 x 1,5-2 micra.
Parasita lateris infera ex foliis: Miconia af. chartacea var. miqueliana Cogn. Brasília,
D.F. leg.: Prof. E.P. Heringer, 20-VI-1969. In idem foliis etiam is fungi:Pestalotiopis versicolor (Speg.) Styaert, Phyllosticta comoliae Speg. et Mycosphaerella miconiae Syd.
Typus: 72078 URM.
3.

Ciliophorella Peres n. sp. (Fig. 3)

Máculas cremes, anfígenas, 2-6 mm. diâmetro.
Picnídios subepidermais, dispersos, irregulares, subglobosos ou subelipsóides, 100150 micrômetros de diâmetro, parede membranosa, mola, pálido-olivácea, 7-8 micrômetros de espessura.
Conidióforos pequenos cilindráceos ou subcônicos; conídios fusiformes, a princípio
hialinos depois oliváceos, pólos atenuados, retos, raros desiguais ou um pouco curvos,
contínuos, 15-21 x 7,5-9 micrômetros.
Em folhas de Qualea grandiflora Mart. Árvore do Cerrado, col. em Luziânia, GO.,
15-111-1970, leg. Prof. E.P. Heringer, exs. n.° 149 do Inst. Central de Biologia UnB.
Assoc.: Mycosphaerella sp., Barnettia lucumae Bat & Bez, Chaetothyriaceae sxy.Plenocatenulis magnoliae Batista & Ciferri.
Halotypus 72971 - URM, Dept. 0 Micol. do CCB-UFPe. e Isotypus Heringer 1490
Inst. Central de Biologia UnB. Determ.: G.E.P. Peres.
Maculae cremeae, amphygenae, 2-6 mm. d.
Picnidia suberpidermalia, dispersa, irregularia, subglobosa vel elipsoidea, 100-150
micra diam., pariete membranosa, molli, olivaceo-pallida, 7-8 micra crassa. Conidiophora minuta, cillyndracea vel subconica; conidia fusiformia, primum hyallina, dein olivacea,
utrinque atermata, recta, raro inaequalia vel curva, continua 15-21 x 7,5-9 micra. Cilia
apicalia, longa, simplicia, hyalina, flagelliformia 22,5-34,5 x 1,5 micra.
In foliis Qualeae grandiflorae Mart. Luziânia, GO. leg. Prof. E.P. Heringer, 15-1111970. Socii: Bernettia lucumae Batista & Bez et Plenocatemulis magnoliae Batista e
Ciferri. Typus 72972. URM.
4.

Micularia tabebuiae Peres & Bezerra n. sp. (Fig. 4)

Ascostromas hipófilos, abundantes, marrom-negros, convexos em forma de coxim,
superficiais, punctiformes, 52,5-85 micrômetros de diâmetro, 18-25 micrômetros de altura, parede pseudoparenquimáticas de 4,5-6 micrômetros de espessas.
Ascos situados no pseudoparênquima, em círculo irregular perto do ápice do ascocarpo; paredes espessas, 15-25,5 x 10-11 micrômetros; 8-esporos, subglobosos.
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Ascosporos oblongos, hialinos, 1-septados, levemente constritos no septo, conglobados, 7,5-10 x 34,5 micrômetros.
Em folhas de: Tabebuia caraiba exc. 1737 do Inst. Central de Biologia da UnB,
Brasília, D.F., leg.: Prof. E.P. Heringer, 5-V-1974. Assoc. Phyllosticta tabebuiae Batista &
Vital.
Halotypus 73335, URM., Dep. Micol. do CCB da UFPe., e Isotypus Heringer 1737,
Inst. Central de Biologia, UnB. Determ. G.E.P. Peres.
Ascostromata hypophylla, abundantia, atrobrunnea, convexa, pulvinformia, levia,
punictformibus, 52,5-85 micra d., 18-25 micra altus, pariete pseudoparenchymatica,
4,5-6 micra cr. Asei in pseudoparenchymate siti in irregulari circulo, propter ápices; pariete crasso, 15-25,5 x 10-11 micra; 8-spori, subglobosi.
Ascospora oblonga, hyalina, 1-septata, leviter constricta in septo, conglobata, 7,510 x 3-4,5 micra.
In foliis: Tabebuia caraiba - Brasília — D.F. leg.: prof. E.P. Heringer, 5-V-1974.
Soca:Phyllosticta tabebuiae Batista & Vital. Typus 73335.
5. Pallaveniella xylopiae Peres & Bezerra n. sp. (Fig. 5)
Micélio livre ausente. Colônias superficiais, dispersas, epífilas, subnegras, orbiculares,
2-4 mm. de diâmetro.
Ascostromas superficiais, glabros, membranosos-carbonáceos, aplanado-orbiculares,
bordos inteiros, marrom-negros, isolados ou confluentes, 125-165 micrômetros de diâmetro, 35-45 micrômetros de altura, Dehiscência subestelar. Parede superior radiada 4-8 espessura, parede basal, tenus. hialina, estrutura subindistinta. Poliascigeros, disposição irregular, himênio normal hialino, simples. Hipostroma múltiplo, epidermal, subhialino 10-15
micrômetros espessura, formado por células subindefinidas, conectado com a parede basal
por bifas, em diversos pontos.
Ascos oblongos, 2-tunicados, 8 esporos, sésseis 25,5-35 x 16-25,5 micrômetros. Paralises indistintas. Ascosporos elipsóides, a princípio hialinos depois marrons, 1-septado,
constrictos, conglobados, 12-16,5 x 5 micrômetros.
Sobre folhas de: Xylopia aromatica (Lam.) Mart., Luziânia, Goiás, a 70 km de Brasília, leg. E.P. Heringer, 20-11-1970. Assoc. a: Coniothyrium insigne Syd. Holotypus: 73430.
URM. Dept. 0 Micol. do CCB. UFPe. e Isotypus Heringer 1446 Inst. Central de Biologia
UnB. Determ.: G.E.P. Peres.
Mycelium liberum nullum. Colônia epiphylla, levis, dispersa, subatra, orbicularis
2-4 mm. d. Ascostromata levia, glabrata, membranaceo-carbonata, orbicularia-applanata,
laterilus integra, atro-brunnea, solitária vel confluentia, 125-165 micra d., 35-45 micra
alta. Substelari-dehiscentia. Pariete supera radiata 4-8 micra cr., pariete basali ternui,
hyalina, subindisetinta. Polyascigera, irregularia dispositionis, hymenio normali hyalino,
simplici. Hypostromata multiplicis, epidermalia, subhyalina, 10-15 micra crassa, celulis
sub-indefinitis formata, conecta per hyphas cum pariete basali, in lociis variis. Asei
oblongi, 2-tunicati, 8-spori, sessiles, 25,5-35 x 16-25,5 micra. Paraphyses indistinetae.
Ascosporae elipsoideae, primus hyalinae deinde bruneae, 1-septatae, constrictae, conglobata, 12-16,5 x 5,8 micra.
In foliis: Xylopia aromatica (Lam.) Mart, Luziânia - GO. leg. Prof. E.P. Heringer,
20-11-1970. Socii: Coniothyrium insigne Syd. Type: 73430, URM. Dep. Micol. do CCB.
da UFPe.
6.

Periconiella actinostemonis Peres & Bezerra n. sp. (Fig. 6).

Colônias hipófilas, efusas, pilosas, cinza, não visíveis a olho nu. Micélio superficial
peliculoso, composto de hifas ramificadas, septadas, marrom-pálidas, lisas, 2-5 micrômetros de diâmetros formando uma placa marrom escura, multicelular abaixo dos conidioforos. Micélio imerso, não observado.
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Conidióforos simples, originando-se isoladamente de placas miceliais, compostos de
um estipe mononematos e de uma cabeça de ramos complexa portanto conídios.
Estipes erectas, retas ou fluxuosas, lisas, cilíndricas, septadas, marrom-negras, mais
claras em direção ao ápice, medindo 180-300 micrômetros de comprimentos e 7-18
micrômetros de diâmetros.
Ramos primários, simples ou subramificados, cilíndricos, flexuosos, marrons até 90
micrômetros de altura e 5,5-8 micrômetros de diâmetros com escaras conidiais. Ramos
secundários e terciários, cilíndricos, marrom a marrons-pálidos, com escaras conidiais.
Conídios acropleurógenos, solitários ou catenulados, retos ou flexuosos, obclavados,
de 1-8 septados, constrictos ou não, lisos, hialinos a marrom-pálidos, de 25,5-82,5 (52,2)
x 4,5-7,5 (5,8) micrômetros.
Sobre folhas de.Actinostemon sp. Reserva biológica de Águas Emendadas, Brasília DF., leg.: Prof. E.P. Heringer, 15-VI-1969. Assoc. Johansonia setosa (Wint.) Sacc, Pestolatiopsis versicolor (Speg.) Steyaert., Colletotrichum gloeosporiorides Penk., Hapotypus
72070, URM, Dep. Micol. do CCB UFPe. e Isotypus Heringer 1338 do Inst. Central de
Biologia, UnB. Det.: G.E.P. Peres.
Colônia hypophylla, effusa, pilosa, cinerea, non visa óculo nudo. Mycelium superficiale pelliculosum, hyphis ramosis et septatis compositum, bruneo-pallidum, leve,
2-5 m. d., formans laminam, atro-brunneam, multicelulares sub conidiophoris. Mycelium
imersum, non visum. Conidiophora simplicia, oriunda iselatim ex laminis miceliae, composita ex stipibus mononematosis et capite ranorum, multiplici, conidia gerentia. Stipes
erecta, recta vel flexuosa, levis, cylindracea, septata, atro-brunnea, pallidiora propter
apicem, 180-300 micra alt., 7-18 micra d. Ramus primus, simplex vel subramoso, cylindraceo, flexuoso, brunneo, usque 90 micra alt., 5,5-8 micra diam., cicatricibus conidialibus. Ramus secundarius et tertiarius cylindricus, brunneus at pallido brunneus, ipsis cicatricibus. Conidia acropleurogena, solitária vel catenulata, recta vel flexuosa, obclavata,
1-8-septata, constricta vel non, levia, hyalina at pallido-brunnea 25,5-82,5 (52,2) x
4,5-7,5 (5,8) micra.
In fokis: Actinostemon sp. Águas Emendadas, Brasília, D.F., leg.: Prof. E.P. Heringer,
15-VI-1969. Socii: Johansonia setosa (Wint.) Secc, Pestalotiopsis versicolor (Speg.)
Steyaert et Colletotriclum gloeosporioides Penz. Typus: 72070 URM.
7.

Phyllosticta protücola Peres n. sp. (Fig. 7)

Máculas isoladas, anfígenas, cinza na face epífila e marrom-clara na face hipófila do
hospedeiro, forma irregular, 3-12 mm. de diâmetro.
Picnídios imersos, isolados, esparsos, marrom-negros, globosos ou subglobosos,
70-110 micrômetros de diâmetro; parede membranosa, pseudoparenquimática, 7-10,5
micrômetros de espessura ;ostíolo subpapilado, 9-10,5 micrômetros de diâmetros.
Picnidióforos contínuos, hialinos, diminutos, 34,5 x 1,5 micrômetros.
Picnidósporos abundantes, subacilares, contínuos, hialinos, pólos atenuados, 4,57,5 x 1,5-2 micrômetros gutulados.
Em folhas de Protium trifoliolatum Engl. de Est. Exp. de Biologia, Brasília, leg.:
Prof. E.P. Heringer, 6-III-1972. Exs.: 1464 do herbário da Univ. Brasília, no mesmo
hospedeiro encontramos frutificações escassas de:Asteridiella protücola (Batista & Gayão)
Hansford. Halotypus: 72207 URM Dep. Micol. do CCB. UFPe. Isotyús Heringer 1464,
Inst. Central de Biologia UnB. Det. G.E.P. Peres.
Maculae solitariae, amphygenae, irregulariformes, 3-12 mm. d., cinereo-clarae in facie
epiphylla et brunneae in hypophylla. Pycnidia immersa, sparsa, atro-brunnea, globosa vel
subglobosa, 70-110 micra d., pariete membranacea, pseudoparenchymatica, 7-10 micra
crassa; ostiolum subpapillatum, 9-10,5 micra d. Pycnidiosporae abundantes, subbacillares,
continuae, hyalinae, 4,5-7,5 x 1,5-2 micra, guttulatae.
In foliis Protium trifoliatum Engl., in Est. Exp. Biologia, Brasília, DF. leg.: Prof. E.P.
Heringer, 6-III-1972. Typus: 72.207.
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8.

Shomea ciclolobii Peres & Bezerra n. sp. (Fig. 8)

Micélio superficial tênue, paliculoso, formado por hifas septadas, reticuladas suboliváceas, 1,5-3 micrômetros de diâmetros sem hifopódios e sem setas.
Picnostromas superficiais, marrom, membranosos, mais ou menos agrupados, dimidiado escutelares, orbiculares, de 100-130 de micrômetros de diâmetros; deiscência globosa. Parede superior pseudoparenquimática, parede basal inconspícua.
Himênio invertido, hialino, simples.
Picnidióforos hialino, filiformes, fasciculados, ramificados, septados, aleuriofóricos
15-22,5 x micrômetros.
Picnidiósporos cilindráceos-fusóides, hialinos, 4-12 septados, constrictos, lisos, acrógenos, 15-75 x 2-5 micrômetros, quando mais jovens apresentam de 0-1-septo.
Sobre folhas de Ciclolobium nutans Rizz., margens do rio Corumbá, 90 km. de Brasília, Luziânia, Goiás, Col. por Prof. E.P. Heringer em 8-V-1969. Assoc. sp., Pestalotipsis
versicolor (Speg.), Steyaert, Myxothyriopsis astronifolium Batista & Vital. Holotypus:
.72068, URM Dep. Micol. do CCB-UFPe. e Isotypus Heringer 1339. Inst. Central de Biologia, UnB. Det.: G.E.P. Peres.
Mycelia superficialia tenuia, pelliculosa, hyphis septatis efformata; reticulatis subolivaceis 1,5-3 micra d. sine hyphopodiis et sine setis. Pycnostromata superficialia, brunnea,
membranosa, plus vel minus glomerata, dimidiato-scutellaria, orbicularia, 100-130 micra
d., globosa dehiscentia. Pariete supera pseudoparenchymatica et pariete basali inconspícua. Hymenium inversum, hyalinum, simplice. Pycnidiophora hyalina, filiformia, fasciculata, ramosa, septata, aleurioforica, 15-22,5 x 1 micra, Pycnidiospora cylindracea, fusoidea, hyalina, 4-12-septata, constricta, levia, acrogena, 15-72 x 2-5 micra, juventute
0-1 septo gaudent.
In foliis Ciclolobium nutans Rizz., Luziânia, GO., Prof. E.P. Heringer, 8-V-1969.
Socü: Pestalotiopsis versicolor (Speg.) Steyaert et Myxothyriopsis astronifolim Batista &
Vital. Typus: 72068 URM.
9.

Sphaeropsis vochysiae Peres & Bezerra n. sp. (Fig. 9)

Máculas ânfigenas, cinza-creme, com bordos marrons isoladas ou confluentes, forma
irregular, medindo de 2,5-22 mm. diâmetro.
Picnídios epífilos, imersos ou subirrompentes, marrons, subglobosos, de 110-145 micrômetros de diâmetros, 125-135 micrômetros de altura, paredes pseudoparenquimaticas
de 7 micrômetros de espessura, ostíolo papilado, perifisado.
Picnidiósforos contínuos, hialinos, cilindráceos ou sublageniformes, de 7,5-13,5 x
3,6 micrômetros.
Picnidiósporos subglobosos, apresentando-se, as vezes, apareados na base marrom,
contínuos, lisos, abundantes, 13,5-18 x 11-15 micrômetros, 1-2-gutulados.
Sobre folhas de Vochysia tucanorum Mart. Reserva Biológica das Águas Emendadas,
Brasília, DF., leg.: Prof. E.P. Heringer. Assoc. a: Sphaeriaceae sp., Plectopycus bignoniacearum Batista e Cavalcante, Microdiplodia minuta (Eli. & Tracy) Zamb., Pestalotiopsis
versicolor (Speg.) Steyaert, Halotypus: 72063. URM, Dep. Micol. do CCB UFPe e
Isoptypus Heringer 1354 Inst. Central de Biologia UnB. Det.: G.E.P. Peres.
Maculae amphygenae, cinerea-cremeae, margine brunneae, sparsae vel. confluentis,
irregulares, 2,5-22 mm. d. (?) Pycnidia epiphylla, immersa vel subirrumpentia, brunnea,
subglobosa 110-145 micra d., 125-135 micra alta, pariete pseudoparenchymatica 7 micra
crassa. Ostiola papillata, periphysata. Pycnidiophora continua, hyalina, cylindracea vel
sublageniformia, 7,5-13,5 x 3-6 micra. Pycnidiospora subglobosa, basi interdum per paria
disposita, brunnea, continua, levia, numerosa, 13,5-18 x 11-15 micra, 1-2-guttulata.
In foliis: Vochysia tucanorum Mart. Reserva Biológica de Águas Emendadas, Brasília,
DF., leg.: Prof. E.P. Heringer.
Socü: Plectopycnis bignoniacearum Batista & Cavalcante, Microdiplodia minuta
(Eli. & Tracy) Zambs. & Pestalotiopsis versicolor (Speg.) Steyaert. Typus: 72063 URM.
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ANATOMIA E VASCULARIZAÇÃO FOLIAR E FLORAL DE PILOCARPUS
ORGANENSIS OCCHIONI & RIZZINI (RUTACEAE)*
OSNIR MARQUETE
Pesquisador em Botânica do
Jardim Botânico do
Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO
Pilocarpus organensis Occh. & Rizz. é uma espécie arbustiva recentemente descrita
com base em espécimes colhidos em remanescente de mata fluminense (Rizzini &
Occhioni, 1974). Difere de P. pauciflorus St. Hil., disseminado em área muito mais ampla,
pelas folhas, rácemos e cápsulas no mínimo duas vezes maiores; suas folhas chegam a medir 13 x 45 cm e os cachos 45 cm de comprimento.
Dois fatos atraíram nossa atenção sobre o referido táxon, levando-nos a tomar interesse por ele. Primeiro, sendo relacionado com uma espécie de ampla dispersão, mostrar-se
localizado em população de reduzidas dimensões, o que sugere diferenciação local há um
tempo não muito longo, a crer-se em exemplos mencionados em várias fontes. Segundo,
a circunstância toda particular, e sem dúvida peculiaríssima, de não possuir alcalóides do
grupo da pilocarpina, consoante fora de antecipar em face do seu gênero botânico.
Conforme Balsam & Voigtlander (1978), Pilocarpus organensis não encerra nenhuma
das bases derivadas do imidazol, entre as quais se insere a clássica pilocarpina. O alcalóide
dele isolado pelos dois químicos é um derivado da triptamina, estrutural e farmacologicamente muito diverso dos princípios típicos do gênero em tela. Assim, do ponto de vista
bioquímico, a planta em estudo se afasta de todo das demais do seu grupo. Substâncias
desse tipo, como a bufotenina, interferem com o metabolismo da serotonina no cérebro e,
pois, provocam fenômenos ligados à ação das drogas alucinógenas. Têm sido encontradas
sobretudo em Gramineae e Leguminosae; entre as Rutaceae, apenas a nativa Dictyoloma
incanescens DC. contém composto idêntico na casca.
O próprio Prof. Balsam, em carta de 18-IV-1977, dirigida ao orientador desta, revela-se sumamente admirado com o seu achado laboratorial. Diz ele:
"When we analysed the leaves, we were surprised very much: we could not find any
of the "normal" Pilocarpus-alkzloids. As far as we can see, Pilocarpus organensis is the
fírst Pilocarpus-species without imidazole-alkaloids, and on the other side it is the first
known occurrence of N, N-dimethyl-5-methoxytryptamine in a Pilocarpus plant".
Para os botânicos que descreveram o novel táxon o fato, em si, teve um alto valor
probante no que respeita à individualidade da entidade taxionômica.
Justifica-se, posto isto, a escolha deste vegetal como objeto de estudo para a preparação de uma dissertação de mestrado, tomando como tema aspectos anatômicos de importância primacial para o conhecimento mais acentuado do mesmo.
HISTÓRICO
Da literatura consultada, verificamos que o gênero Pilocarpus Vahl., foi desde muito
cedo estudado, não só sob o ponto de vista morfológico (Taxonomia) como também
Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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anatômico, sendo que atualmente têm surgido trabalhos que tratam da parte química.
SOLEREDER (1908 (1): 174) afirmou que as Rutaceae são distinguidas de maneira
diferente por conter certos caracteres anatômicos. Entre tantas diferenças, chamou atenção para a presença de cavidades secretoras esquizógenas no tecido fundamental, dos ramos e das folhas, dando origem a pontos translúcidos; no periciclo, na maioria dos gêneros da família, apresentam grupos isolados de fibras liberianas.
Observou, também, um anel de esclerênquima isolado de fibras liberianas, em lugar
de feixes primários, o que foi visto nos gêneros Amyris, Paramignya e Pilocarpus; citou a
presença de células com resina na medula, no córtex primário e nos raios medulares do
líber, em muitas espécies.
No que diz respeito ao pecíolo, SOLEREDER examinou apenas um ou dois gêneros,
mas citou as observações de PLITT (1886) e PETIT (1889:27-28) referentes aos gêneros:
Choisya, Dictamnus, Galipea, Ruta e Pilocarpus. Segundo eles, os feixes vasculares apresentam disposições diferentes de acordo com a região observada. Em Choisya, Dictamnus,
PETIT observou 3 feixes vasculares que em seu trajeto se vão modificando; em Ruta
graveolens, de acordo com PLITT, exibe um arco quase fechado de feixes vasculares isolados; em Pilocarpus pennatifolius Lem. há um anel de lenho e líber; e em Galipea ovata
St. Hil. et Tul., um anel semelhante com feixes medulares.
No que diz respeito à anatomia, podemos citar SOLEREDER (1908: 854-857), que,
ao descrever características anatômicas da família Rutaceae, incluiu em vários tópicos o
gênero Pilocarpus Vahl, principalmente fazendo referência a várias espécies entre as quais:
Pilocarpus pennatifolius Lem., Pilocarpus trachylophus Hemsl., Pilocarpus trachyphyllus
Holmes e outras.
O mesmo autor, na mesma obra (1908: 854), completou detalhes sobre a anatomia
foliar de vários gêneros, entre eles Pilocarpus.
Nesta, SOLEREDER (1908:854) tomou por base os trabalhos de SCHULZE (1902),
responsável pelas investigações da estrutura foliar em um grande número de gêneros.
Ainda nesta obra, citou GEIGER (1898) declarando que os agregados cristalinos são
encontrados nas células epidérmicas de Pilocarpus trachyphyllus Holmes e outras espécies
do gênero e Pilocarpus pennatifolius tendo uma estrutura em tufos radiada ou racemosa,
que não pode ser considerada como consistindo de hesperidina.
Quanto à hipoderme (segundo DUVAL, 1905 in Solereder, 1908), é composta de
2-3 camadas em P. giganteus Engl., uma camada em P. gondotianus Tul. e 1-2 camadas
em P. latifolius St. Hil., coincidindo com as observações do próprio autor da obra, que
estudou outra espécie, Pagetia medicinalis F.V.M., na qual existe apenas uma camada.
SOLEREDER citou DUVAL (1905: 119 e 37) e outros autores, que constataram a
diferenciação papilosa nas células epidérmicas em espécies de Pilocarpus; e ainda (segundo
GEIGER e DUVAL) observou a ocorrência de células paliçádicas septadas transversalmente com cristais em seu interior, como um traço característico de quase todas as espécies
do gênero Pilocarpus.
SOLEREDER concluiu, segundo SCHULZE (1902), que não há células secretoras,
mas cavidades secretoras, o que foi observado em P. medicinalis F.V.M.
TOLEDO e WASICKY (1954: 83) apresentaram um estudo sobre a formação dos
alcalóides em P. pennatifolius Lem. durante o período germinativo, quando verificaram a
presença de pilocarpina no embrião da semente madura, na semente germinando e em toda a parte vegetativa da planta jovem.
IMBESI (1958: 309) fez uma análise farmacológica e anatômica de P. pennatifolius
Lem. Em suas pesquisas também acusou a presença de pilocarpina, tratou da nervação e
da anatomia foliar, estudou comparativamente o indivíduo coletado no Paraguai (local de
origem da espécie) com o cultivado no Horto Botânico de Messina (Itália).
DEDE (1962:490) descreveu a venação foliar das Rutaceae, revelando 7 tipos de venação, baseando-se no relacionamento espacial do sistema de venação com as cavidades
secretoras, sem citar, entretanto, o gênero Pilocarpus.
TORRES (1966:3), em seu trabalho Estúdio Anatômico de Pitavia punctata (Ruta-
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ceae), fez considerações sobre o caule, folha, flor, fruto, semente e cromossomos. Com referência ao pecíolo, mencionou que o feixe vascular era formado por 3 feixes na região
proximal, unindo-se na parte média para formar uma meia lua, com o arco para a face
abaxial e a plana para a adaxial. O feixe vascular, envolvido por um anel de fibras, separando-se novamente na região distai, em duas porções, pelo alargamento do arco. Já na
extremidade, os feixes secundários passam a integrar a nervura da lâmina, conservando
este aspecto até o terço médio. Acrescentou um estudo minucioso sobre a anatomia floral
da referida espécie.
GUT (1966: 243) em seu trabalho fez um estudo comparativo morfológico e ontogenético do gineceu e do eixo floral de algumas espécies de Rutaceae. Ele afirma que qualquer interpretação da natureza morfológica do órgão floral, baseado somente sobre um
estudo da anatomia vascular, parece ser, pelo menos nesta família, extremamente problemática; um fato para o qual ele chamou atenção foi o de que, entre o gineceu e o androceu, há sempre um ginóforo ou um disco, que funcionam como nectários.
No que concerne a Pilocarpus organensis Occh. & Rizz. não encontrou senão duas
referências bibliográficas, que antes constavam da introdução.
MATERIAL E MÉTODOS
O material utilizado em nosso trabalho foi coletado na Fazenda Taquaral, em Guapimirim, Município de Magé, Estado do Rio de Janeiro, onde ocorre a população-tipo da
espécie, semi-umbrófila, de pequenas dimensões. Um espécime representativo dela foi
depositado no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, sob o número RB 178646.
Utilizamos material fresco e fixado em FPA, (formol 3 partes, ácido propiônico 7
partes, álcool 70% 9 partes) e FAA (formol 3 partes, ácido acético 7 partes, álcool 50% 9
partes) em diferentes estágios de desenvolvimento (botão floral).
O material fixado foi incluído na parafina pela técnica usual (JOHANSEN, 1940).
Os cortes feitos em micrótomo rotativo de Reichert na espessura de 8-10 micrômetros.
Como corantes, utilizamos a safranina-fast-green e safranina-hematoxilina de Delafield.
Para clarificação das peças florais, usamos uma solução a 5% de hidróxido de sódio,
renovando-se a solução diariamente, para acelerar o processo. Após completa clarificação,
foram lavadas em água e montadas em glicerina e água, em partes iguais.
Na clarificação da folha (segundo Foster, 1953), usamos também uma solução a 5%
de hidróxido de sódio, cloral hidratado 30 minutos e lavado em água destilada. A coloração feita em safranina hidro-alcoólica durante 30 minutos e a desitratação em álcool-etilíco, álcool-xilol e montagem em bálsamo do Canadá.
Na observação dos estômatos, utilizamos material fresco dissociado a quente em
ácido nítrico a 10%, depois lavado em água destilada, corado pela safranina hidro-alcoólica e montado em glicerina e água, em partes iguais. Na contagem dos estômatos, projetamos o campo examinado num quadrado de 0,5 mm de lado.
Os testes microquímicos (JOHANSEN, 1940) foram efetuados em material fresco,
sendo evidenciada a presença de cutina, pelo teste do Sudan IV;lignina pela floroglucina
clorídrica; oxalato de cálcio pela insolubilidade das drusas no ácido clorídrico e sulfúrico
concentrados e solubilidade no acetado de cobre; óleo resina pelo teste do acetado de
cobre saturado; negativo para alcalóides, nos testes do cloreto áurico, cloreto de platina,
lugol a 0,2%, ácido tânico em grau micro, solução diluída de ácido tânico que precipitaria
em branco nas células (segundo Langeron, 1949); negativo para açúcares redutores e não
redutores no teste do tartarato neutro de cobre, dissolvido em hidróxido de sódio concentrado e negativo no teste fenil-hidrazina; negativo para amido no teste do lugol a 2%.
Para testarmos a presença ou não de pilocarpina em nosso material, empregamos a
reação de Wangerin segundo DENIGÉS (1920: 211) que demanda a colocação de um cristal de bicromato potássio em tubo, adição de 2 ml de clorofórmio, 1 ml da solução teste
e 1 ml de água oxigenada oficinal. Pela agitação, o clorofórmio tornar-se-á, após algum
tempo de repouso, violeta ou azulado. Afim de verificar a presença em quantidades mini-
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mas de pilocarpina, foram extraídas de 10 folhas, com água, com álcool fraco 50% e também em água acidulada com ácido clorídrico. No caso da nossa espécie, a reação foi negativa levando a supor que essa espécie não tem pilocarpina.
As mensurações foram executadas com a ocular micrométrica Leitz tendo sido calculado previamente o coeficiente micrométrico.
Os desenhos foram feitos em microscopia ótica utilizando-se câmara clara.
As microfotografias foram feitas em microscópio ótico utilizando para isto as várias
combinações óticas.
RESULTADOS
ANATOMIA FOLIAR
Observando-se o pecíolo, em cortes transversais, feitos em série desde a região junto
ao caule até a base da folha, verificamos que apresenta contornos diferentes de acordo
com a região. Assim, na região proximal, o pecíolo apresenta secção côncavo-convexa
(Figs. 1 e 14), passando, logo depois, para plano-convexa, e, a seguir, circular, e assim
permanece até chegar próximo à base da folha.
A epiderme é uniestratificada, com células, cujo maior diâmetro varia ora anticlinal,
ora periclinal. A porção cutinizada, isto é, a cutícula propriamente dita, apresenta-se bastante espessa e lisa. Todas essas células epidérmicas apresentam conteúdo de óleo resina.
Logo abaixo, observamos 4-5 camadas de células colenquimáticas do tipo laminar. Neste
tecido notamos a ocorrência de grande quantidade não só de células com conteúdo de
óleo resina, como também a ocorrência de idioblastos cristalíferos contendo drusas de
oxalato de cálcio. A seguir, surge o parênquima fundamental constituído por várias
camadas de células heterodimensionais de paredes delgadas com meatos nítidos. As células do parênquima localizadas na face côncava são bem menores que as situadas do lado
oposto. Observamos aqui, também, a grande quantidade de células com conteúdo de óleo
resina e raros idioblastos cristalíferos com drusas de oxalato de cálcio.
Com relação à disposição do cilindro vascular, notamos que os feixes se dispõem
também de uma maneira diferente, de acordo com o nível em que é cortado. Assim,
próximo ao caule (Figs. 2 e 15), eles estão dispostos em 3 feixes vasculares: um central
maior e dois laterais menores. O feixe central está disposto quase em um círculo contínuo, notando-se uma pequena abertura na região voltada para a face côncava, semelhante
ao tipo D do esquema de METCALFE-CHALK (1965: XVI-XVII).
Observamos que em um nível mais elevado, o feixe menor localizado no lado esquerdo (tomando por base a face plana), começa a unir-se ao feixe central, enquanto o do lado
oposto, ou seja, do lado direito, permanece intacto. Este feixe sofre uma pequena divisão,
podendo-se considerar como uma leve torção (Figs. 3 e 16), pois o xilema, que antes
estava voltado para a face côncava, que neste nível já se mostra plana, ao sofrer esta torção, passa a estar voltado para a face convexa. Verificamos, com isso, que não é todo o
feixe que inicialmente se uniu ao feixe central e, sim, parte dele, de modo que o restante
deste feixe fica com o xilema voltado em direção ao feixe central (Figs. 4 e 17). Na Fig. 5,
notamos que a parte do feixe separado em um nível mais adiantado se vai aproximando
do central.
Em outro nível (Figs. 6 e 18), este feixe já está completamente unido ao central,
como também este já se apresenta contínuo, notando-se, ao mesmo tempo, sua individualização (Fig. 7). Em um nível mais elevado, o feixe localizado do lado direito começa a
unir-se ao central (Figs. 8-9-10 e 19), ao mesmo tempo que o do lado esquerdo volta a se
separar, observando-se que há uma modificação em seu arranjo, isto é, surgem novamente
três feixes.
Num plano mais acima, os dois feixes laterais, que anteriormente se haviam unido ao
central, voltam a separar-se (Fig. 20), verificando-se que a porção lenhosa está voltada
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para o interior; neste caso, o floema está dirigido para as partes convexas, enquanto que
o feixe central, que era contínuo, está dividido em duas partes.
A seguir, novamente o feixe tia esquerda une-se ao central (Fig. 21). Em seguida, este
feixe une-se por completo ao localizado na parte inferior (Fig. 22), para mais tarde, o da
direita também unir-se (Fig. 23). Finalmente, notamos os feixes fusionados em apenas um
(Fig. 24).
Na altura da metade do pecíolo, os feixes vasculares apresentam uma secção planoconvexa (Figs. 11 e 25), observando-se aqui novamente os quatro feixes perfeitamente
delimitados (Fig. 12), os quais assim permanecem até atingir a base da lâmina foliar, quando então apresentam um contorno plano-convexo (Fig. 13).
Ao chegar próximo à lâmina foliar, este feixe começa a fornecer elementos condutores para os tecidos do mesofilo.
O xilema está disposto em 64-65 séries radiais com 5-10 elementos em cada série,
separadas por células de parênquima. O floema bastante abundante, cercando completamente o xilema, apresenta seus elementos habituais: tubos crivosos, células companheiras,
células de parênquima. Observamos a grande quantidade de células com conteúdo, não só
circundando o feixe vascular, como também nas células do parênquima radial. Em certos
pontos notamos a ocorrência de raras drusas de oxalato de cálcio.
A medula, ocupando a região central, muito pequena, é formada por células heteredimensionais de paredes delgadas, meatos nítidos, e a maioria delas apresentam conteúdo.
Em cortes transversais, a epiderme adaxial (Fig. 35), ao nível da nervura mediana,
apresenta-se uniestratificada constituída por elementos celulares que variam na forma e
tamanho, com a média de 18 micrômetros no diâmetro anticlinal e 16 micrômetros no
diâmetro periclinal, recobertas por uma camada cuticular um pouco espessada e lisa.
A epiderme abaxial (Fig. 36), também uniestratificada, com células retangulares com a
média de 14 micrômetros no diâmetro anticlinal e 18 micrômetros no diâmetro periclinal,
recoberta por uma camada cuticular delgada e lisa.

Fig. 1 - Pecíolo, na região proximal secção côncavo-convexa. 31 X (Foto: J. S. Almeida - USU)
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Fig. 2 - Feixes vasculares, dispostos em 3 grupos: 1 central maior e 2 laterais. 31 X
(Foto:J. S. Almeida - USU).

Fig. 3 - Feixe vascular ao sofrer a torção. 79 X (Foto: J. S. Almeida - USU).
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Fig. 4 - Início da união do feixe vascular ao central. 79 X (Foto: J. S. Almeida - USU).

Fig. 5 - Detalhe em nível mais elevado. 79 X (Foto: J. S. Almeida - USU).
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Fig. 6 - Feixe vasculat unido ao cential. 79 X (Foto: J. S. Almeida - USU).
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Fig. 7 - Detalhe da individualização dos feixes vasculacres. 79 X (Foto: J. S. Almeida - USU).
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Fig. 8 - Início da separação do feixe vascular menor do lado direito. 79 X (Foto: J. S.
Almeida - USU).

* " < ;

i
%

»

*

| *

íf

^oíX
-

Fig. 9 - Parte do feixe já começando a unir-se ao central. 79 X (Foto: J. S. Almeida
USU).

126

<<•.

K

" • • * FfSfcf:

i

* * ,
%
%

'•§xf

0

•tétb

Fig. 10 - Feixe vascular unido ao central. 79 X (Foto: J. S. Almeida - USU).

Fig. 11 - Secção plano-convexa dos feixes vasculares. 29 X (Foto: J. S. Almeida - USU).
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Fig. 12 - Feixes vasculares dispostos em 4 grupos. 79 X (Foto: J. S. Almeida - USU).

Fig. 13 - Secção do peciolo junto à lâmina foliar. 29 X (Foto: J. S. Almeida - USU).
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Figs. 14-25 - Desenhos esquemáticos evidenciando o percurso dos feixes vasculares no
pecíolo.
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Figs. 14-25 - Desenhos esquematicos evidenciando o percurso dos feixes vasculares no
peciolo.
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Ao nível do limbo, a epiderme adaxial é constituída de células retangulares apresentando um maior diâmetro na direção periclinal com 19 micrômetros em média, e na direção anticlinal, apresenta uma espessura média de 12 micrômetros, revestidas por uma
cutícula delgada e lisa. A epiderme abaxial mostra também células retangulares com a média de 14 micrômetros no diâmetro anticlinal e 23 no diâmetro periclinal, recobertas por
uma cutícula delgada e lisa. Observamos, aqui, não só a ocorrência de estômatos situados
no mesmo nível das demais células epidérmicas como também a presença de pêlos glandulares. As células das epidermes exibem grande quantidade de conteúdo de óleo resina, sobretudo as localizadas na epiderme adaxial, ao nível da nervura.
As células epidérmicas, à medida que se aproximam do bordo, apresentam secção
retangular com diâmetro maior na direção anticlinal, revestidas por uma cutícula um
pouco espessada e lisa. A cutinização é mais intensa aqui, pois há invasão do processo
pelas paredes anticlinais.
As células epidérmicas da face adaxial (Fig. 42), vistas frontalmente, mostram contorno poligonal, tendo em geral de 5-6 lados, com as paredes anticlinais sinuosas. Na face
abaxial apresentam igualmente contorno poligonal, tendo em geral de 5-8 lados, com as
paredes retas e espessas. Os estômatos estão restritos a esta face e pertencem aos tipos
anisocítico, anomocítico e tetracítico (segundo Van Cotthem, 1970) (Fig. 43 a-b-c-d),
ocorrendo na proporção média de 98 mm 2 . Os estômatos encontram-se irregularmente
distribuídos na epiderme abaxial, sem nenhum arranjo aparente, notando-se a ocorrência
de estômatos vizinhos.
Em cortes transversais (Fig. 43e) da célula guardiã, passando pela região central, notamos que o lume é mais ou menos triangular, ficando a base do triângulo voltada para a
célula subsidiária. O espessamento de suas paredes de cutina é bem acentuado na parte
que fica em contacto com a fenda e com a câmara subestomática, que é pouco profunda
atingindo as duas células guardiãs e a primeira camada do parênquima lacunoso.
Em cortes longitudinais (Fig. 43f) da célula guardiã, observamos que o lume é mais
estreito na região central e dilatado nos pólos. Nessa região central, notamos um espessamento de cutina bastante acentuado; aqui, a câmara subestomática atinge a segunda camada do parênquima lacunoso. Neste plano a célula guardiã adquire a forma de um osso.
A nervura mediana, em secção transversal, exibe contorno biconvexo (Fig. 32). Logo
abaixo da epiderme adaxial, ocorrem 4-5 camadas de células colenquimáticas do tipo
laminar. Sob a epiderme abaxial, encontramos em geral de 2-3 dessas mesmas células.
Estas células colenquimáticas apresentam-se com conteúdo de óleo resina. Logo em seguida ao colênquima, notamos várias camadas de células parenquimáticas heterodimensionais
com pequenos espaços intercelulares, sendo que, na face voltada para a epiderme abaxial,
as células parenquimáticas são bem maiores e em maior número, com 7-8 camadas de
células heterodimensionais, algumas células com conteúdo de óleo resina, notando-se a
ocorrência de idioblastos cristalíferos com drusas de oxalato de cálcio. Na região voltada
para a epiderme adaxial, este parênquima apresenta-se com 5-6 camadas de células heterodimensionais e um pouco menores que as anteriores; algumas células apresentam o mesmo
tipo de conteúdo, como também a ocorrência de raros idioblastos cristalíferos com drusas
de oxalato de cálcio. No limite do colênquima com o parênquima, ocorrem raras cavidades secretoras esquizógenas, notando-se, então, que o colênquima se reduz a uma camada
na face abaxial.
Examinando-se a nervura mediana da base até o ápice, em cortes transversais em
série, observamos que o feixe vascular está disposto de maneira diferente nas regiões: base,
terço médio e ápice.
Na região da base o feixe vascular apresenta uma secção plano-convexa (Fig. 26),
estando a parte convexa voltada para a epiderme abaxial.
O feixe vascular colateral apresenta-se de um modo contínuo, observando-se que o
floema está disposto em forma de um anel com seus elementos habituais, ou seja, tubos
crivosos, células companheiras, células de parênquima. Notamos, aqui, algumas células
com drusas de oxalato de cálcio. O xilema está disposto em várias séries radiais com 6-13
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elementos em cada série, separadas por células de parênquima; vemos aqui também não
só a presença de algumas células com conteúdo de óleo resina, principalmente nas localizadas no parênquima perimedular, como também raras drusas de oxalato de cálcio.
A medula é constituída por várias camadas de células heterodimensionais de paredes
delgadas, meatos nítidos, ocorrendo algumas células com conteúdo de óleo resina.
Observamos que o feixe vascular está envolvido por células esclerenquimáticas
(Fig. 41) que se localizam em grupos isolados, constituindo, apesar disso, um círculo
contínuo. Verificamos que as células esclerenquimáticas apresentam suas paredes mais
espessas na região voltada para a epiderme adaxial.
Tomando por base a epiderme adaxial, notamos, no lado direito do feixe central, um
pequeno feixe com a redução de seus elementos e uma camada de células esclerenquimáticas bem característica do lado do floema, este apresentando seus elementos típicos.
O xilema apresenta 6-7 séries radiais tendo 3-5 elementos em cada série, separadas por
células de parênquima, observando-se, aqui, também um grupo de células esclerenquimáticas.
Ao atingirmos o terço médio, notamos que o feixe vascular assume o contorno biconvexo, acompanhando a secção da própria nervura (Figs. 27 e 33). Observamos que, na
região voltada para a epiderme adaxial, ocorrem vários grupos isolados de células esclerenquimáticas mais numerosas; à medida que se dirigem para a face abaxial, esses grupos se
localizam apenas nas extremidades dos feixes. O floema, bem desenvolvido, apresenta-se
de maneira contínua, com seus elementos habituais, ou seja, tubos crivosos, células de
parênquima e células companheiras; entre suas células observamos que algumas contêm
drusas de oxalato de cálcio. O xilema apresenta-se com 6-11 elementos em cada série radial, separadas por células de parênquima, algumas das quais apresentam conteúdo de
óleo resina.
O feixe vascular, localizado no lado direito do feixe central, na região da base, aqui
se uniu ao feixe central, fazendo com que este fique aberto apenas desse lado, ao mesmo
tempo que, do lado oposto, já começamos a notar a separação de um outro feixe. Em
nível mais elevado, observamos que esse feixe está completamente separado do feixe central, notando-se que o floema é muito reduzido, apresentando seus elementos típicos, e
o xilema com 3 séries radiais, tendo de 2 4 elementos em cada série, separadas por células
de parênquima, verificando-se que este feixe está quase que envolvido por células esclerenquimáticas.
Ao atingirmos o ápice (Fig. 34), o feixe vascular adquire a forma de um arco,
(Fig. 28), notando-se que o floema está voltado para a epiderme abaxial, apresentando
seus elementos típicos, tubos crivosos, células de parênquima e células companheiras
muito pequenas. O xilema está disposto em 15-16 séries radiais tendo 3-5 elementos em
cada série, separadas por células de parênquima. Notamos que raras células do parênquima
apresentam conteúdo de óleo resina. Na região voltada para a epiderme adaxial ocorre
uma capa de células esclerenquimáticas mais desenvolvida do que a localizada na região
voltada para a epiderme abaxial.
A medula, muito reduzida, é formada por células heterodimensionais, algumas com
conteúdo de óleo resina, meatos nítidos; ocorrência de raros idioblastos cristalíferos contendo drusas de oxalato de cálcio.
O mesofilo é típico de folha dorsiventral (Figs. 29 e 37). Observamos que o parênquima lacunoso é bem mais desenvolvido que o parênquima paliçádico, ocupando mais da
metade do mesofilo.
O parênquima paliçádico é constituído por um único estrato celular, com células bastantes curtas, apresentando uma espessura média de 36 micrômetros. Notamos que, entre
as células deste parênquima, ocorrem septos transversais contendo drusas de oxalato de
cálcio. No interior de suas células encontramos numerosos cloroplastos.
O parênquima lacunoso consta em média de 7-8 camadas de células de formas irregulares, com espaços interceiulares nítidos, que chegam a constituir verdadeiras lacunas,
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apresentando uma espessura média de 131 micrômetros. Notamos que, aqui também
ocorrem drusas de oxalato de cálcio.
Chama-nos atenção que a primeira camada logo após o paliçádico e a segunda camada
do lacunoso apresentam grande quantidade de conteúdo de óleo resina. Ocorre também no mesofilo cavidades secretoras esquizógenas (Fig. 38), tanto no lacunoso como
atingindo o parênquima paliçádico, cujas células aqui se tornam bem menores.
O limbo, ao nível do bordo, curva-se ligeiramente para baixo (Figs. 31 e 39). O parênquima paliçádico conserva suas características, antes de chegar ao bordo propriamente,
sendo substituído por várias camadas de células colenquimáticas, quase todas com conteúdo de óleo resina, servindo como um reforço. O parênquima lacunoso também se modifica, quando então as células se transformam, tornando-se menores e heterodimensionais. No bordo observamos também a ocorrência de cavidades secretoras esquizógenas.
Percorrendo o mesofilo, ocorrem nervuras secundárias e terciárias. A nervura secundária é semelhante à nervura mediana, apenas com a redução de seus elementos (Figs. 30
e 40). O floema apresenta seus elementos habituais, ou seja, tubos crivosos, células de
parênquima e células companheiras. O xilema, muito reduzido, apresenta 2-3 elementos
em cada série, separados por células de parênquima. Na região voltada para a epiderme
abaxial, observamos uma capa de células esclerenquimáticas que também está localizada
na face oposta. A medida que caminhamos em direção ao bordo, esses feixes vão-se reduzindo cada vez mais, notando-se que, no bordo propriamente, está constituído apenas de
traqueídeos terminais.
O padrão de nervação é do tipo broquidódromo (Fig. 44). Nervura mediana nítida
afilando em direção ao ápice; nervuras secundárias alternas; nervuras terciárias laterais e
axiais; rede de nervação densa (Fig. 46); a margem é acompanhada por nervuras que emitem ramificações (Fig. 45); terminações vasculares simples e múltiplas (Fig. 47) com elementos de lignificação helicoidal. Observamos que algumas terminações vasculares apresentam pequenos esclerócitos acompanhando as mesmas.

ANATOMIA FLORAL
O pedicelo, em secção transversal, mostra um contorno circular. A epiderme é uniestratificada (Fig. 60), com células que variam na forma e tamanho, recobertas por uma
camada cuticular delgada e lisa. Ocorrência de raros estomatos situados acima das demais
células epidérmicas. Notamos que apresentam conteúdo de óleo resina. A seguir, localiza-se um parênquima de 10-11 camadas de células heterodimensionais, com paredes delgadas, de espaços intercelulares nítidos e idioblastos cristalíferos com drusas de oxalato de
cálcio; há ocorrência de cavidades secretoras esquizógenas (Fig. 61), bem como células
com conteúdo de óleo resina.
O cilindro vascular é constituído por feixes vasculares intercalados com raios; vasos
lenhosos dispostos em séries radiais de 2-3 elementos em cada fileira, separadas por células de parênquima, algumas apresentando conteúdo de óleo resina. O floema disposto em
grupos isolados e constituídos por seus elementos habituais, isto é, células de parênquima,
tubos crivosos e células companheiras.
A medula, ocupando a região central, é constituída por células heterodimensionais,
de paredes delgadas com espaços intercelulares, algumas com conteúdo de óleo resina,
como também a presença de células com drusas de oxalato de cálcio.
O receptáculo (Fig. 48) apresenta epiderme uniestratificada com células de forma e
tamanho irregulares, recobertas por uma cutícula delgada e lisa; ocorrência de estomatos
situados no mesmo nível das demais células epidérmicas. A seguir, localiza-se um parênquima com várias camadas de células heterodimensionais com meatos pequenos, notando-se a ocorrência de numerosas células com conteúdo de óleo resina e a presença de
idioblastos cristalíferos com drusas de oxalato de cálcio e de cavidades secretoras esquizógenas.
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Fig. 26 - Base da nervura. 41 X (Foto: J. S. Almeida - USU)
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Fig. 27 - Terço médio da nervura. 72 X (Foto: J. S. Almeida - USU)
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Fig. 28 - Ápice da nervura. 370 X (Foto: J. S. Almeida - USU)

Fig. 29 - Detalhe do mesofilo evidenciando os septos transversais com drusas de oxalato
de cálcio. 210 X (Foto: J. S. Almeida - USU).
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Fig. 30 - Detalhe da nervura secundária. 330 X (Foto: J. S. Almeida - USU)

Fig. 31 - Detalhe do bordo. 235 X (Foto: J. S. Almeida - USU).
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Figs. 32-33-34 - Desenhos esquimáticx.•.. evidenciando o percurso dos feixes vasculares na
nervura mediana.
Fig. 35 - Detalhe da epiderme supeiior ao nível da nervura.
Fig. 36 - Detalhe da epiderme inferior ao nível da nervura.
Fig. 37 - Detalhe do mesofilo evidenciando a camada de células com conteúdo.
Fig. 38 - Detalhe do mesofilo evidenciando uma cavidade secretora no limite do paliçádico com o lacunoso.
Fig. 39 - Detalhe do bordo.
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Fig. 40 - Detalhe da nervura secundária.
Fig. 41 - Trecho do esclerenquima da nervura mediana.
Fig. 42 - Epiderme superior em vista frontal.
Fig. 43-a-b-c-d - Epiderme inferior, em vista frontal, evidenciando os vários tipos de estômatos.
Fig. 43-e - Estômato em corte transversal.
Fig. 43-f - Estômato em corte longitudinal.
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Fig. 44 Fig. 45 Fig. 46 Fig. 47 -

Aspecto geral da nervação foliar.
Detalhe do bordo evidenciando uma nervura emitindo ramificações.
Detalhe da rede de nervação.
Terminação vascular múltipla evidenciando esclerocitos.
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Envolvidos por este tecido, observamos 11 feixes isolados dispostos em pequenos grupos. 0 floema, disposto em grupos isolados, apresenta seus elementos típicos, tubos crivosos, células de parénquima e células companheiras. O xilema, disposto em series radiais
de 2-4 elementos em cada série separadas por células de parénquima, algumas apresentando conteúdo de óleo resina.
A medula, constituída por um parénquima de células heterodimensionais com meatos
pequenos, algumas células com conteúdo de óleo resina e células com drusas de oxalato
de cálcio.
Nada de especial nos mostra a estrutura da sépala. Cada sépala é formada por duas
epidermes e um mesofilo. A camada epidérmica da face abaxial é uniestratificada com
células pequenas de forma e tamanho variáveis, revestidas por uma camada cuticular um
pouco espessa; ocorrência de células com conteúdo de óleo resina. A camada epidérmica
da face adaxial é constituída por células, que também variam na forma e tamanho, dispostas em um único estrato celular, recobertas por uma camada cuticular delgada.
O mesofilo, está representado por um parénquima de células heterodimensionais de
paredes delgadas, deixando pequenos meatos, notando-se não só a grande quantidade de
conteúdo de óleo resina em suas células, como também a presença de numerosos idioblastos cristalíferos com drusas de oxalato de cálcio, localizados apenas nas camadas voltadas
para a face adaxial. Envolvidos por este parénquima ocorrem três feixes vasculares colaterais, de acordo com o nível em que cada sépala é cortada.
As pétalas são constituídas de uma epiderme abaxial (Fig. 62) uniestratificada, células com conteúdo de óleo resina, recobertas por uma cutícula delgada e lisa; observamos
a ocorrência de raros estômatos situados acima das demais células epidérmicas. A epiderme adaxial (Fig. 63), também uniestratificada, apresenta células retangulares revestidas
por uma camada cuticular delgada e lisa.
O mesofilo (Figs. 49 e 64) é constituído por um tecido parenquimático com células
heterodimensionais que se apresentam de duas maneiras diferentes: 3 4 camadas, localizadas logo após a epiderme externa, contém grande quantidade de conteúdo de óleo resina
como também a presença de cavidades secretoras esquizógenas; as cinco camadas restantes não apresentam conteúdo de óleo resina e suas células são bem menores que as anteriores; nesta região observamos a grande quantidade de drusas de oxalato de cálcio. No
limite dessas duas regiões, envolvidos pelo parénquima, encontramos 5-6 feixes vasculares
colaterais, sendo que a maior ocupa a porção central.
Nos bordos, a epiderme é constituída por células papiliformes, recobertas por uma
camada cuticular delgada e levemente estriada (Fig. 65).
O filete (Fig. 66), em corte transversal, mostra uma epiderme uniestratificada com
células retangulares, cujo maior diâmetro é no sentido anticlinal, revestidas por uma
cutícula delgada; chama-nos a atenção que todas estas células apresentam conteúdo de
óleo resina. Abaixo da epiderme, localiza-se um parénquima com várias camadas de células heterodimensionais de paredes delgadas com meatos pequenos; algumas destas células
também apresentam conteúdo de óleo resina. Neste tecido encontramos um único feixe
vascular colateral.
A antera (Figs. 52-53 e 67-68) exibe epiderme uniestratificada com células de forma
e tamanho variáveis, revestidas por uma cutícula delgada e lisa. O endotécio é formado de
células altas com áreas espessadas fibrosas. Entre o endotécio e a cutícula, observamos
uma camada de células de forma e tamanho variáveis. Logo a seguir notamos o tapete; as
células que constituem este tapete em sua grande maioria já se acham desintegradas, pois
elas servem de nutrição aos grãos de pólen.
No disco (Fig. 50), verificamos uma epiderme uniestratificada com células de forma e
tamanho diferentes, recobertas por uma cutícula delgada e lisa. Logo abaixo da epiderme,
notamos um parénquima que se apresenta de duas maneiras diferentes, isto é, 10-12 camadas deste parénquima mostram-se compactas, não se observando meatos entre suas células. Verificamos a presença de cavidades secretoras esquizógenas em todo círculo e também de idioblastos cristalíferos contendo drusas de oxalato de cálcio. A seguir, o parên-
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quima exibe células heterodimensionais bem maiores que as anteriores, com pequenos
meatos. Observamos a grande quantidade de conteúdo de óleo resina em suas células.
Os feixes vasculares estão dispostos em dois círculos: o mais externo com 25-26 grupos e
o mais interno com 12-13, de acordo com o nível em que é cortado.
A medula é constituída por células heterodimensionais, com pequenos meatos e
células com conteúdo de óleo resina, como também raras drusas de oxalato de cálcio.
O ovário mostra epiderme uniestratificada, células de forma e tamanho variáveis,
revestidas por uma cutícula delgada e lisa. A seguir, observam-se várias camadas de células
parenquimáticas que se apresentam de duas maneiras: a camada mais externa, com suas
células pequenas, dispõe-se de uma maneira compacta; ocorrência de grande quantidade
de cavidades secretoras esquizógenas em todo círculo, como também a presença de numerosas células com drusas de oxalato de cálcio. Algumas dessas cavidades localizam-se logo
abaixo da epiderme; a camada mais interna do mesmo tecido mostra suas células um
pouco maiores heterodimensionais com pequenos meatos e grande quantidade em suas
células de conteúdo de óleo resina e a ocorrência de idioblastos cristalíferos com drusas
de oxalato de cálcio.
No mesofilo, observamos que os feixes vasculares estão dispostos em dois círculos:
o mais externo com 35-36 feixes e mais para o centro, envolvidos pelas células deste mesmo tecido, encontram-se 10-11 feixes vasculares, dispostos em pequenos grupos isolados;
já observamos neste nível o aparecimento dos cinco lóculos.
Os cinco carpelos (Fig. 51) são livres entre si. Cada carpelo mostra uma.forma mais
ou menos triangular, em corte transversal. A epiderme externa é uniestratificada com
células de forma e tamanho variáveis, recobertas por uma camada cuticular delgada e lisa.
A epiderme interna, ou seja, a que está voltada para o interior do lóculo, também uniestratificada, com células retangulares com o diâmetro maior na direção periclinal. A epiderme, que está em contacto com o carpelo adjacente, apresenta-se com células retangulares
com diâmetro maior na direção anticlinal, recobertas por uma cutícula delgada e lisa.
Notamos que todas as células epidérmicas apresentam conteúdo de óleo resina.
O tecido parenquimático dispõe-se de maneira diferente de acordo com a região. Na
região em que se localizam as cavidades secretoras esquizógenas, o parênquima exibe suas
células maiores com meatos, conteúdo de óleo resina em suas células e a presença de
idioblastos cristalíferos com drusas de oxalato de cálcio. A medida que caminhamos para
o interior, as células tornam-se menores dispondo-se de maneira compacta. Notamos que,
nessa região, a primeira camada do parênquima apresenta suas células com conteúdo de
óleo resina. Imersos neste tecido, de acordo com o nível, observamos 20-25 pequenos
feixes vasculares dispostos em grupos, sendo que os dois maiores estão voltados para o
interior.
Os estiletes (Figs. 54-55) são constituídos por uma epiderme uniestratificada com
células retangulares com um diâmetro maior na direção anticlinal, recobertas por uma
camada cuticular delgada e lisa. Abaixo da epiderme localiza-se um parênquima com
várias camadas de células relativamente pequenas heterodimensionais, com pequenos
meatos; ocorrência de idioblastos cristalíferos com drusas de oxalato de cálcio, células
com conteúdo de óleo resina e cavidades secretoras esquizógenas. Neste parênquima,
ocorrem 3 feixes vasculares pequenos.
Cs estigmas (Figs. 56-57-58) são constituídos por uma epiderme uniestratificada
com células papilosas (Fig. 59), recobertas por uma cutícula delgada e lisa. O parênquima, com células heterodimensionais com pequenos meatos; células, com conteúdo de
óleo resina, idioblastos cristalíferos com drusas de oxalato de cálcio, notando-se a presença de uma cavidade secretora esquizógena em cada estigma. Envolvidos pelo parênquima observamos a ocorrência de 3 feixes vasculares, sendo o menor deles o central.
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Fig. 48 - Aspecto geral do receptáculo. 52 X
(Foto: J. S. Almeida - USU)
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Fig. 49 - Detalhe da pétala. 115 X ( Foto: J. S.
Almeida - USU).
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Fig. 50 - Aspecto geral do botão floral, ao
nível do disco, evidenciando as pétalas e os filetes livres. 29 X (Foto: J. S. Almeida - USU).
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Fig. 51 - Aspecto geral dos carpelos. 57 X
(Foto: J. S. Almeida - USU).
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Fig. 52 - Aspecto geral ao nível das anteias,
mostrando as pétalas livres. 31 X (Foto: J. S.
Almeida - USU).
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Fig. 5 3 - Detalhe da antera. 115 X (Foto: J. S.
Almeida - USU).
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Fig. 54 - Aspecto geral do botão floral, ao nível do estilete, evidenciando as peças florais livres. 29 X (Foto: J. S. Almeida - USU).

Fig. 55 - Detalhe do estilete. 110 X (Foto: J.
S. Almeida - USU).
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Fig. 56 - Aspecto geral do botão floral, ao
nível do estigma, evidenciando as peças florais
livres. 29 X (Foto: J. S. Almeida - USU).

Fig. 57 - Detalhe do estigma. 145 X (Foto: J.
S. Almeida - USU).
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Fig. 58 - Corte longitudinal do botão floral.
28 X (Foto: J. S. Almeida - USU).

Fig. 59 - Corte longitudinal na altura do estigma, evidenciando a epideime papilosa. 330 X
(Foto: J. S. Almeida - USU).
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Fig. 60 Fig. 61 Fig. 62 Fig. 63 Fig. 64 Fig. 65 Fig. 66 Fig. 67 Fig. 68 -

Trecho do pedicelo.
Detalhe do pedicelo evidenciando uma cavidade secretora esquizógena.
Detalhe da epiderme externa da pétala.
Detalhe da epiderme interna da pétala.
Trecho do mesofilo da pétala.
Detalhe do bordo da pétala.
Detalhe do filete em corte transversal.
Detalhe da antera.
Aspecto geral da antera.
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VASCULARIZAÇÃO FLORAL
Ao nível da base do botão floral (Figs. 58 e 75), o tecido vascular do pedicelo exibe
um círculo contínuo, em que o floema se apresenta voltado para o exterior (Fig. 76). Este
cilindro vascular em níveis mais acima vai tomando aspectos diferentes até que notamos
que os feixes vasculares começam a se invaginar, iniciando-se aqui a sua individualização
(Fig. 77). Em um plano mais elevado, o tecido vascular antes contínuo começa a fragmentar-se surgindo um pequeno feixe (Fig. 78). A partir daí, verificamos que a fragmentação
do tecido vascular já individualizou 8 feixes (Fig. 79). Daqui em diante o tecido vascular
fragmentou-se totalmente, originando inicialmente 13 feixes (Fig. 80). A seguir, verificamos que estes feixes se vão dividindo cada vez mais, de maneira que. dependendo do nível
em que é observado, surgem 15 feixes (Fig. 81), 17 feixes (Fig. 82) e, finalmente, 19
feixes (Fig. 83).
Na região correspondente à parte inferior do receptáculo, notamos que um dos feixes
começa a separar-se do cilindro central, indo em direção à epiderme para provavelmente
vascularizar a bráctea (Fig. 84). A partir da parte mediana do receptáculo, observamos
um total de 16 feixes, notando-se que o feixe anteriormente isolado continua caminhando
em direção à extremidade, ao mesmo tempo que um outro do lado oposto começa a separar-se do cilindro central (Fig. 85).
Na região correspondente às brácteas (Fig. 69), verificamos que as mesmas começam
a se separar do receptáculo, ao mesmo tempo que o número de feixes aumenta para 17
(Fig. 86). No nível mais elevado (Figs. 70 e 87), notamos a bráctea separada de um dos
lados do receptáculo. O feixe vascular, localizado do lado oposto (Fig. 88) continua a caminhar em direção ao exterior, pois irá vascularizar a futura bráctea. Em um plano mais
elevado, notamos não só o início da separação da segunda bráctea (Figs. 71 e 89), como
também a sua individualização (Fig. 90). Notamos que os feixes vasculares apresentam
nestas duas fases um total de 12-15 feixes. Mais acima (Fig. 91), em que já não se observam as brácteas dos dois lados, os feixes vasculares estão dispostos em um círculo com um
total de 15 grupos.
Caminhando em direção ao ápice, verificamos que os feixes vasculares que antes ocupavam a posição central (Fig. 92), a partir daí começam a emitir traços (Fig. 93), que
irão, em níveis mais elevados, vascularizar os verticilos florais. Aqui verificamos um total
de 18 grupos de feixes. Em plano superior, notamos que os feixes vasculares estão dispostos em dois círculos: o mais externo com 12 feixes que irão provavelmente vascularizar
sépalas e pétalas, e o mais interno com 10 feixes que irão suprir o ovário e os carpelos
(Fig. 94).
Ao nível da individualização das sépalas (Fig. 95), os feixes vasculares ainda se
dispõem em dois círculos: o mais externo com 7 feixes, notando-se que dois deles já estão
emitindo ramos para a sépala e o mais interno com 12 feixes.
Ao nível da sépala livre (Fig. 72), notamos 4 traços florais maiores, sendo que dois já
deram suprimento para uma sépala, esta já individualizada, e para as duas seguintes ainda
presas, enquanto os outros dois traços ainda se encontram na divisão sépala-pétala, notando-se também 5 feixes menores externos, e o círculo mais interno com 14 feixes (Fig. 96).
No nível em que observamos 4 pétalas livres (Figs. 73 e 97) e uma ainda presa ao disco,
notamos que elas são vascularizadas por 4-6 feixes.
A parte do disco em que já se nota a individualização de parte do filete, observamos
5 traços florais que irão suprir não só o filete como o disco e o ovário e 10 feixes menores
provenientes de divisões anteriores e um círculo mais interno com 10 feixes que irão vascularizar os carpelos.
Na região correspondente ao disco (Fig. 98), verificamos as 5 pétalas livres que apresentam 6-8 feixes; neste nível também notamos os 5 filetes livres que são supridos cada
um por um só feixe vascular. No disco, notamos a grande quantidade não só de feixes
muito pequenos como também a presença de 5 traços florais e um círculo mais interno
com 13 feixes que provavelmente irá vascularizar o ovário.
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Ao nível do ovário (Fig. 99), observamos as 5 pétalas livres com 5-6 feixes em cada,
os filetes mantendo constância no número. Aqui já notamos os lóculos do ovário. Espalhados no tecido parenquimático, observamos dois círculos: o mais externo com 41-42
feixes muito pequenos e o mais interno com 10 grupos de feixes. Notamos também que
3 destes feixes começam a emitir prolongamentos em direção aos lóculos, que no nível
mais elevado irão vascularizar os carpelos.
Na região correspondente aos carpelos livres (Figs. 74 e 100), cada pétala apresenta
6-7 feixes; o filete já em plano mais elevado permanece com seu feixe único, enquanto
cada carpelo está vascularizado por 17 pequenos feixes.
Na região correspondente aos cinco estigmas (Fig. 101), apresentam 3 feixes para
cada um, sendo um central e dois laterais, as pétalas são percorridas por 5-7 feixes. Neste
nível já notamos a parte do conectivo que também mostra um feixe.
A partir desse nível até atingir o ápice, o número de feixes vasculares vai diminuindo
nas pétalas, mantendo-se constante, porém no conectivo, um em cada, e no estigma que é
vascularizado por 3 feixes.
No ápice do botão floral (Figs. 102-103), notamos nitidamente a prefloração valvar,
notando-se que os traços florais variam em cada pétala de 1-2 traços.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Fazendo um retrospecto da bibliografia consultada, verificamos que PLITT (1886) e
PETIT (1889), citados por SOLEREDER (1908 (1): 174) foram provavelmente os primeiros a fornecer maiores detalhes com relação à anatomia da família Rutaceae, principalmente no que diz respeito à disposição dos feixes vasculares no pecíolo. Assim, esses
autores fizeram referência a alguns gêneros, tais como, Choisya, Dictamnus, Galipea, Ruta
e Pilocarpus. Segundo eles, os feixes vasculares apresentavam disposições diferentes de
acordo com a região observada. Entre os aspectos ressaltados, observamos na espécie estudada Pilocarpus organensis Occh. & Rizz., que os feixes vasculares também apresentaram
disposições diferentes de acordo com o nível em que foi cortado. Assim, na região proximal, observaram-se 3 feixes vasculares: 1 central maior e 2 laterais menores. Na altura do
terço médio já apresentava uma secção plano-convexa que assim permaneceu até atingir a
base. Baseado em nossas observações, concordamos plenamente com as observações desses
autores.
Confirmamos também em nossa espécie a ocorrência de um anel esclerenquimático
como foi citado por SOLEREDER (1908 (1): 174) ao examinar os gêneros Amyris, Para-
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Fig. 69 - Início da separação da bractea. 79 X
(Foto: J. S. Almeida - USU).

Fig. 70 - Nível mais elevado notando-se a ausência da bractea. 79 X (Foto: J. S. Almeida USU).
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Fig. 71 - Bráctea do lado esquerdo. 72 X (Foto: J. S. Almeida - USU)

Fig. 72 - Início da separação das pétalas. 32 X
(Foto: J. S. Almeida - USU).
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Fig. 73 - Região conespondente às pétalas livres. 30 X (Foto: J. S. Almeida - USU).

Fig. 74 - Peças florais individualizadas. 29 X
(Foto: J. S. Almeida - USU).
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Fig. 75 - Desenho esquematico do corte longitudinal do botão floral.
Figs. 76-85 - Seqüência de cortes transversais «•*• botão floral desde a sua base, correspondendo
ao pedicelo e receptaculo.
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Fig. 86-90 - Seqüência de cortes tranversais ao nível das bracteas.
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Figs. 91-94 - Região correspondente ao surgimento dos traços florais.
Fig. 95 - Região em que começa a individ ualização da sépala.
Fig. 96 - Região em que observamos a primeira sépala individualizada.
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Fig. 97 - Região correspondente ao nível das pétalas quase livres.
Fig. 98 - Região correspondente ao disco.
Fig. 99 - Região correspondente à base do ovário.
Fig. 100 - Região correspondente aos carpelos livres.
Fig. 101 - Região ao nível do estigma.
Figs. 102-103 - Ápice do botão.
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mignya e Pilocarpus, como também tivemos a oportunidade de observar a grande quantidade de células com óleo resina, citada pelo mesmo autor.
SOLEREDER (1908 (1): 174) e METCALFE e CHALK (1965: 308), entre tantas
diferenças, chamaram a atenção para a presença de cavidades secretoras esquizógenas no
tecido fundamental dos ramos, dando origem a pontos translúcidos, fato este observado
por nós em nossa espécie.
DUVAL e outros autores (in SOLEREDER, 1908) observaram a ocorrência de células paliçádicas septadas transversalmente com cristais em seu interior, afirmando ser um
traço característico de quase todas as espécies do gênero Pilocarpus. Ao estudarmos nossa
espécie, verificamos também, que este fato ocorria, isto porque, ao longo de toda a paliçada, esta era interrompida por esses septos que dividiam a célula, cada uma com uni
cristal.
IMBESI (1958: 314), ao estudar a anatomia de P. pennatifolius Lem., verificou que a
nervura mediana, no que diz respeito à disposição dos feixes vasculares, apresentaram
variações de acordo com a região em que era observada. Apesar de nossa espécie ser diferente, verificamos que também os feixes variaram de acordo com o nível, isto é, na base
o feixe vascular apresenta-se plano-convexa, ao atingir o terço médio assume contorno
biconvexo, chegando no ápice adquire a forma de um arco. Notando-se que esse sistema
vascular está envolvido por um anel esclerenquimático igual ao que foi observado por este
autor em seu trabalho.
TORRES (1966: 6) também fez referência à disposição dos feixes vasculares no pecíolo mencionando que eles também apresentavam de maneira diferente de acordo com
a região. Este fato, embora semelhante à nossa espécie, foi observado em Pitavia punctata
Mol., levando-nos a concluir que a disposição dos feixes vasculares no pecíolo pode servir
como um caráter anatômico marcante na família Ruíaceae.
Embora o gênero Pilocarpus Vahl, tenha sido estudado desde muito cedo sob o ponto
de vista taxonômico e anatômico, o mesmo não ocorreu com relação a anatomia floral,
pois somente Torres (1966:14) fez um estudo minucioso da espécie Pitavia punctata Mol.
Entretanto, algumas características mencionadas por ele foram observadas em nossa espécie, tais como, o pedicelo exibe contorno circular; presença de cavidades secretoras. Em
direção ao ápice, observamos que o pedicelo, ao se alargar, forma um disco no qual observamos a ocorrência da grande quantidade de conteúdo de óleo resina bem como a presença de feixes vasculares dispostos em dois círculos. As demais peças florais apresentam
características semelhantes, variando apenas o número de feixes vasculares em cada peça.
RESUMO
No presente trabalho o autor faz un* estudo da anatomia foliar e floral e da vascularização de Pilocarpus organensis Occh. et Rizz.
No que se refere à folha, foi estudada a estrutura do pecíolo, da lâmina, das nervuras,
do bordo e da base. No pecíolo, o autor acompanhou o percurso dos feixes vasculares em
toda a sua extensão, até a base da lâmina, verificando que os três feixes iniciais se transformam em apenas um. Comprovou, na lâmina, as modificações dos feixes.
Refere-se, ainda, à grande quantidade de conteúdo de óleo resina, a presença de cavidades secretoras esquizógenas e idioblastos cristalíferos com drusas de oxalato de cálcio.
Com relação à anatomia floral, o autor assinalou as características seguintes nas peças
florais: presença de feixe vascular contínuo colateral no pedicelo, que, ao atingir o
receptáculo, apresentam 11 feixes dispostos em pequenos grupos isolados; ocorrência de
cavidades secretoras esquizógenas, idioblastos cristalíferos com drusas de oxalato de cálcio. Nas sépalas ocorrem 3 feixes vasculares colaterais pequenos, enquanto nas pétalas
observam-se 5 a 6 feixes vasculares colaterais. Nessas duas peças florais observam-se também cavidades secretoras esquizógenas. No filete encontramos 1 único feixe vascular.
Verificou-se a presença de 1 disco no qual se assinalou a presença de cavidades secretoras
esquizógenas e feixes vasculares dispostos em 2 círculos. No ovário observaram-se também
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2 círculos de feixes vasculares, o mais externo com 35-36 feixes e o interno com 10-11.
Em cada carpelo encontram-se 20-25 feixes. Os estiletes com 3 feixes vasculares, semelhantes ao estigma.
O plano de vascularização floral revelou-nos que no pedicelo o tecido vascular está
disposto em um círculo contínuo, do qual se originam traços que irão vascularizar em
vários níveis todas as peças florais.
SUMMARY
In the present work the author studied the anatomy of leaf, flower and vascularization of the Pilocarpus organensis Occh. et Rizz.
The leaf was studied in relation to the structure the petiole, the blade, the veins, the
border, and the basal part.
In the petiole the author followed the vascular bundles in ali extensions up to the
blade base, and found that the three initial bundles were transformed into only one fused
bundle.
The same vascular bundle modification was confirmed in the blade.
A large quantity of resin was found in the leaves and the presence of secretory
cavities and crystal idioblasts with druses of calcium oxalate were observed also.
In relation to floral anatomy, the author noted the following characteristics in the
floral parts: the presence of continuous coUateral vascular bundles in the pedicel, that on
reaching the receptable showed 11 vascular bundles distributed in small isolated groups:
the presence of secretory cavities, crystal idioblasts with druses of calcium oxalate. In the
sepals there were 3 small coUateral vascular bundles while in the petals were observed 5 to
6 coUateral vascular bundles. In these two floral parts secretory cavities were observed
also. In the filament only one vascular bundle was found.
One disc type structure was observed which showed secretory cavities and vascular
bundles distributed in 2 circles. Two circles of vascular bundles were found also in the
ovary; the externai circle with 35-36 bundles and the internai one with 10-11 bundles.
Twenty to twenty five vascular bundles were found in each carpel. The style showed
3 vascular bundles, as verified in the stigma. The floral vascularization plane showed that
the vascular tissue was arranged in a continuous circle in the pedicel. In the pedicel the
vascular tissue is disposed in a continuous ring from which start the traces that irrigate ali
the flower parts.
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I — Ensaio de cultura e naturalização, auto-ecologia
RESUMO
Este trabalho é o primeiro da série que vem sendo conduzida no estudo de interessante composta dos campos arenosos de Mato Grosso do Sul e Serra do Amambaí no Paraguai.
Inicialmente essa planta foi conhecida do Paraguai e vinha sendo ensaiada pelo primeiro dos autores (Sênior) com exemplares coletados na Serra do Amambaí por J.C. Gomes Jr. e trazidos do Instituto de Botânica de São Paulo por H. Schlick.
As discrepâncias em Relação ao Taxonio de Hemsley determinaram a necessidade de
um estudo que será objeto de trabalho a ser publicado posteriormente, porém já aqui
usamos o taxonio exato.
Desde 1972, vínhamos tentando cultivar nas condições do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro a Stevia principalmente para possuir material vivo que facilitasse o estudo da
estrutura, pois que nas condições peculiares ao J.B. não nos seria possível abordar também o aspecto agronômico.
Durante 2 anos tentamos obter material por germinação mas, uma baixa taxa aliada à
sensibilidade das plantas jovens ao frio úmido do Rio de Janeiro e uma provável inversão
de foto período, pois o dia nesta latitude tem um comprimento máximo bem inferior ao
de Mato Grosso do Sul, fêz com que optássemos pela tentativa de naturalização partindo
de 6 exemplares vivos dos quais um ainda se acha no canteiro ao lado de numerosos
outros representando as várias gerações subseqüentes.
Tendo em vista, as dificuldades iniciais de sobrevivência desta erva, orientamos o nosso ensaio para inicialmente se conseguir, apenas a sobrevivência, posteriormente tratou-se,
de reproduzir condições de solo assemelhadas as do habitat original, seguido de um ensaio
que levou a uma metodologia observada para cultura em que progressivamente foi reformulada a condição nutricional, sendo fornecido nutriente mineral completo, segundo
fórmulas próprias e inicialmente ligeiramente conduzidas para um excesso de Nitrogênio,
Fósforo e Potássio.
Dos exemplares ensaiados no princípio sobreviveram 3 que se tornaram as matrizes
a partir das quais vem sendo conduzida essa série de trabalhos.
MATERIAL E MÉTODOS
Neste trabalho foram utilizados exemplares de Stevia rebaudiana segundo Hemsley
(1906) tendo sido reverificado o taxonio à vista da diagnose e sendo que era dado na literatura como espécie afim, ou variedade da Stevia colina. (Gardner, 1846), (Pio Correia,
1926).

Arq. Jaul. Bo'.
Rio de Janeiro
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As plantas foram cultivadas partindo de exemplares trazidos do Instituto de Botânica de São Paulo e posteriormente mudas obtidas de aquênios produzidos por polinização
natural como até agora vem sendo conduzido na manutenção da cultura. Não se eliminaram exemplares por variação morfológica das folhas.
As plantas utilizadas no ensaio não sofreram nenhum controle visando o teor de glicoside.
A partir de 1974, foram aparelhados 2 canteiros no cactário do Jardim Botânico da
seguinte maneira.
Durante algum tempo os canteiros foram revolvidos recebendo uma cobertura com
mistura de solo tendendo a tornar arenoso, ou seja, a clássica mescla de areia solo e matéria orgânica, seguida de eliminação de qualquer vegetação surgida e posteriormente incorporada adubação mineral na proporção de 1:2:2 para N 2 , P 2 0 5 e K 2 0 .
Não se corrigiu o pH que nos terrenos do J.B. é em média de 5,0 conforme vem sendo controlados por intermédio de análises executadas pelo SEFER do centro de Pesquisa
Tecnológica da EMPRAPA do Ministério da Agricultura.
Após o estabelecimento da 2. a geração de Stevia o solo somente tem recebido o suplemento mineral convencional, sendo que recentemente neste ano foram restabelecidas
em um dos canteiros as condições originais pela substituição do solo superficial, sem
aumento de pH e eliminação manual de ervas invasoras, não tendo aplicado herbicida nem
inseticida, pela peculiaridade da área em estudo.
Com a plantação em espaçamento mínimo (plantas contíguas), entre as sobreviventes
foram plantadas mudas trazidas de pré-viveiro (plantadas em cesto), visando manter um
pequeno campo de matrizes visando dar continuidade aos estudos principalmente em relação à baixa fertilidade já estudada por Valio, (Felipe 1979), demais disso, ensaiamos com
plantas maduras (foto 1), a possibilidade de se obter multiplicação vegetativa porém tanto os ensaios de enraizamento quanto os de mergulhia não tiveram sucesso, provavelmente
pela lignificação e esgotamento de gemas na porção média do caule.
Dadas as condições peculiares ao Jardim Botânico não foram realizados ensaios em
termos econômicos, porém estamos em condições de afirmar que a transferência climática
em sete anos de observações não incidiu sobre os fenótipos mesmo porque os ensaios
realizados em Campinas e no Japão ainda são inconclusivos. Foram também observadas
as nossas plantas à procura de informações, pois desde os primeiros contatos dos investigadores com o Caa-eê vem sendo considerada planta anual porém ainda temos vivo um
exemplar dos seis de mudas provindas do Paraguai e plantadas no Jardim Botânico em
1973.
Foi herborizado material dos ensaios e comparado com as descrições originais do
Prof. Bertoni e também de Hemsley (Bertoni 1905, Hemsley 1906).
Tendo em vista a natureza do trabalho não foram executados ensaios quantitativos
de produtividade tomando-se apenas como referência o poder edulcorante dos extratos
frescos e das folhas dessecadas a 70 °C, usaremos nos ensaios posteriores os padrões do
Instituto Agronômico de Campinas (Valio 1979).
Tendo em vista que os nossos ensaios visavam além da naturalização do Caa-eê em
microclima inteiramente diverso do seu habitat as adubações aplicadas foram inicialmente
visando completar os nutrientes basicamente em N, P, K, com uso de fórmulas comerciais
da fábrica Rhodia, bem como Vita Flor, tendo sido depois fornecido um excesso de Potássio o que simulou queima pelo frio; a partir então de 1975 somente foi restabelecida
periodicamente a porção superior do solo quando fazemos a replanta. Na semeadura vem
sendo investigada à provável diferença entre a disseminação natural (anemófila) a semeadura em sulcos e a plantação de capítulos, tudo comparativamente às de mudas de
pré-viveiros, sistema que tem se revelado o melhor indicando que a aplicação de métodos
já institucionalizados com plantas econômicas como o Arroz, poderão ser utilizados em
plantações não extensivas de Stevia. Das nossas observações, não vemos um futuro imediato em culturas largamente extensivas desta planta. Em trabalho futuro relataremos as
observações sobre a ultra-estrutura dos capítulos, pois até o momento são inconclusivas as
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referências conseguidas sobre a baixa fertilidade dessa planta, porém o volume de observações que nós conseguimos tem visado o estudo do ciclo plurianual e a detecção das épocas
de floração, visto que o comprimento do dia para essa composta (Zaidan, 1979) situa-se
no ciclo do sol na faixa extra tropical, nas condições do cactário do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro as plantas teem apresentado um comportamento padrão, ou seja a diferença
de comprimento do dia mínimo e do dia máximo estreitando a diferencial tem dado
como resultado a existência de quatro florações nas plantas até o segundo ano de vida,
reduzindo-se drasticamente após o quarto ano, não foram observados nos nossos ensaios
as normais climatológicas, em virtude da interrupção e conseqüente desmontagem da estação metereológica que existia na área do Jardim Botânico.
DISCUSSÃO
Quando iniciamos os ensaios de cultura do Caa-eé visávamos inicialmente a obtenção
de material vivo que permite-se estudos estruturais e ultra-estruturais, porém como os ensaios de comportamento da planta vinham sendo conduzidos visando a inferência do glicoside (Córdoba, 1976), tendo em vista uma faixa de rendimento muito larga 3 a 7% da
folha a 110 °C procuramos observar a biomassa produzida mais o comportamento das
plantas na latitude do Rio de Janeiro, parece não se afastar daquele do seu habitat pois a
forma, tamanho e demais atributos das folhas e do caule vêem correspondendo ao da
diagnose original do prof. Bertoni (Bertoni, 1905).
De todas as observações executadas ressalta que a Stevia rebaudiana se comporta
como planta steno-bionte até os 2 anos de vida, após vai se tornando euri-bionte porém
sofre um processo de envelhecimento desde o 1.° ano de vida, sendo que as gemas do
coleto permitem uma rebrotação, o que fará em termos econômicos que se possa aplicar
em sua cultura processos de soca e resoca na cana de açúcar, sendo suficiente que o corte
dos caules não se faça muito baixo, sendo impraticável a colheita seletiva, pois a constante
brotação dos ramos levando a uma altura terminal entre 90 cm e 1,30 m, faz com que
coexistam ramos com folhas maduras com maior rendimento em glicoside na faixa superior e ramos novos com folha de baixo teor, bem como a existência de vários períodos de
floração não permite que se monte um esquema visando a colheita no início da floração
que só seria possível se a planta fosse anual, ao mesmo tempo o comportamento plurianual e perenifolia autoriza planejamento de cultura em regimem congesto e com cortes planejados.
Ao levantarmos a bibliografia acerca do gênero Stevia verificamos que ensaios sistematizados de cultura, assim como o controle da diferenciação (Wareing et Phillips, 1973),
apenas existem em termos gerais. As confusões com a Stevia colina de Minas Gerais
(Correia, 1926; Robinson, 1930), em que pesem as opiniões vinculadas,'tomando-se por
base a afirmação de Hemsley das afinidades dessa planta oriunda do pantanal Sul, não
acreditamos tenha sido encontrada em outros pontos do território brasileiro a espécie em
questão, reservamo-nos para discutir as questões ligadas à taxonomia em trabalho posterior da série que ora se inicia.
CONCLUSÕES
Pela análise dos resultados obtidos e apoiando-nos em outros experimentos, principalmente aqueles conduzidos por Felipe e outros e também por Metivier (Gibbs, Randi,
Zaidan e Viana, 1979). Verificamos que o Caa-eê tem embora se o fotoperíodo seja de
16:8 horas de luz em condições diferentes com amplitude de variação menor a possibilidade de sobreviver por uma gama de variação fisiológica já detectada por Dietrich (Zaidan
e Dietrich, 1979). O que estenderia a possível área de cultura por toda faixa intertropical
assim recentemente visitamos cultivo experimental da CEPLAC, em Itabuna, Bahia e podemos verificar comportamento semelhante aos nossos no Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. Há alguns anos remetemos sementes para Nova Guiné existindo também experi-
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mentos nas ilhas Nipônicas donde em que pese a conclusão de Viana e Metivier (Viana.
1979), o que se tem encontrado é variação de teor de glicosídeo da ordem de 2:1 de
dias longos para curtos, mas como para efeito de produção econômica, sendo o Caa-eé
planta plurianual, o efeito direto da variação de luz diurna incide nas plantas até o segundo ano de vida período em que portanto se poderia concentrar b seu aproveitamento: por
outro lado observamos uma sobrevivência de oito anos em nossos ensaios, pois ainda não
se extinguiram matrizes de origem Paraguaia que nos foram trazidas do Instituto de Botânica de São Paulo pelo colega Helmut Sclick, pois a Stevia rebaudiana revela uma aptidão
marcante para rebrotação de gemas nas bases dos caules. As nossas tentativas visando
obter multiplicação vegetativa, como estaquia e mergulhia esbarraram na rápida lignificação dos caules, o que aconselharia para cultivar economicamente o apoio em pré-viveiros
por quanto a semeadura direta no campo irá gerar formação de massas congestas e pontos
sem nenhum exemplar, porquanto é conclusivo o trabalho de Felipe (Felipe, 1979) e
outros verificado por nós mesmos em que apesar das abundantes florações, conta-se sempre com um poder germinativo aparente muito baixo porque provavelmente por fatalidade gênica a taxa de esterilidade nessa planta é elevadíssima, há que pelo menos duplicar o
número de sementes a ser semeadas ou preparar a cultura por transplante de mudas, embora isso onere economicamente a produção.
Quanto às exigências de solo e nutrientes as nossas observações que visavam inicialmente a naturalização do vegetal nas condições do microclima do Jardim Botânico, e por
isso tentamos reproduzir condições do habitat na serra do Amambaí e solos arenosos e
relativamente pobres (Bertoni, 1905). Nesse solo pobre o desenvolvimento da planta não
se afastou daquela assinalada pelo seu descobridor a cerca de 60 a 80 cm, posteriormente
a cultura passou a ser feita em solo agrícola com pH relativamente baixo e presença de
alumínio, tendo demandado a correção pela aplicação de nutriente completo com uso de
fórmulas comerciais de nutrientes solúveis como os fabricantes Rhodia e Vita Flor. Finalmente é nosso pensamento que a Stevia rebaudiana pode ser cultivada economicamente
em solos argilo-arenosos de porosidade normal, dando pelo menos dois cortes anuais não
necessitando espaçamento com prazo de explotabilidade de quatro anos, renovação fácil
por rotação, permitindo um uso contínuo do solo desde que se reponham os nutrientes
principalmente N, P, K, e que se mantenha um controle do rendimento das folhas em
estevioside, pois qualquer futuro econômico reside na concentração maior de edulcorante
nas folhas e inflorescências (Zaidan - 1979).
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EXPLICAÇÃO DAS ESTAMPAS
Foto 1
Canteiro do Cactário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, dezembro/janeiro de 1979.
Exemplares das 3 gerações de Stevia rebaudiana, exemplares com altura de até 1,40 m.
Foto 2
O mesmo canteiro em visão próxima no primeiro plano a esquerda o único exemplar ainda vivo de origem Paraguaia.
Foto 3
Vista de 1 m de exemplar com rebrote de gemas do coleto.
Foto 4
Fenótipo das plantas do mesmo canteiro da foto 1 de fevereiro de 1978.
Foto 5e6
Canteiro com exemplares jovens em primeira floração com espaçamento de 35 cm representanto F4 e
F5 notando-se a segunda planta da esquerda com quatro capítulos (foto 6).
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CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO CITOLÓGICO DE MALPIGHIACEAE
I. Número de Cromossomas.
WILMA TEIXEIRA ORMOND*
MARIA THEREZA ALVES DA SILVA**
ALICIA RITA CORTELLA DE CASTELLS***

RESUMO
Registramos, pela primeira vez, o número de cromossomas para 3 espécies de 3 gêneros de Malpighiaceae, encontradas na Restinga de Jacarepaguá, no Estado do Rio de
Janeiro, a saber: Heteropterys coleoptera Adr. Juss., Stigmaphyllon paralias Adr. Juss e
Peixotoa hispidula Adr. Juss. Para as 3 espécies foi contado o número de cromossomas
n = 10.
Com esta contribuição, fortalecemos a hipótese de que o número básico de cromossomas da família Malpighiaceae é n = 10, bem como fornecemos subsídios para estudos
taxinômicos e filogenéticos da família.
INTRODUÇÃO
Os taxa aqui estudados integram um projeto de plantas, com possível interesse econômico, encontradas nas restingas do Estado do Rio de Janeiro. A inclusão da família
Malpighiaceae deve-se aos princípios ativos que várias de suas espécies apresentam.
A entidade vem despertando o interesse de farmacólogos, botânicos e antropólogos,
devido as propriedades psicomiméticas de seus alcalóides. Existem vários registros de seu
emprego em ritos religiosos de tribos indígenas. Atualmente, encontram-se em desenvolvimento estudos sobre a ação de seus alcalóides na fisiologia animal (Schultes, 1957; Mendoza, 1961; Schultes, 1969; Dobkin de Rios, 1970; Rivier & Lindgren, 1972; Najera,
1975; Sepúlveda & Robinson, 1975).
Malphighiaceae é uma família, em sua maioria, tropical, com aproximadamente, 60
gêneros e, no mínimo, 1100 espécies (Anderson, 1979-a).
Grisebach (1858) registra para o Brasil 288 espécies. Mais recentemente, Pereira
(1953) amplia este número para 400. Segundo este mesmo autor, estas espécies distribuem-se por todos os estados do Brasil, exceto o de Sergipe.
De acordo com Costa e Faria (1936), o Brasil é o centro de dispersão das Malpighiáceas, o que vai de encontro com a citação de Fawcett e Rendle (1920) que consideram a maior parte de suas espécies como nativas do Brasil.
As 3 espécies aqui estudadas ocorrem espontaneamente na Restinga de Jacarepaguá
(Estado do Rio de Janeiro), a saber: Heteropterys coleoptera Adr. Juss., Stigmaphyllon
paralias Adr. Juss. e Peixotoa hispidula Adr. Juss., seus habitus são, respectivamente, ar-

( ) Trabalho realizado com o apoio financeiro do Conselho de Ensino para Graduados da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CEPG) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
* Professora Titular do Dep. Bot. Museu Nacional - UFRJ
* * Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
*** Professora Visitante B do Dep. Bot. Museu Nacional - UFRJ

Aiq. Jjrd. Bot.
Rio de Jancuo

Vol. XX\
1981

170
bustivo, herbáceo de pequeno porte e liana. Os três gêneros pertencem à tribo Banisterieae D.C., subfamília Gaudichaudioideae Ad. Juss. (Morton, 1968).
A identificação do material foi feita pelo Dr. William R. Anderson, University of
Michigan Herbarium.

MATERIAL E MÉTODOS
Botões florais em diferentes estádios de desenvolvimento foram coletados de espécimens da Restinga de Jacarepaguá e no Horto do Museu Nacional de exemplares cultivados
nos canteiros experimentais.
Imediatamente após a coleta, foi feita a fixação dos botões em álcool etílico absoluto
e ácido acético glacial na proporção de 3:1. Após 24 horas, os botões foram transferidos
para álcool etílico a 70% e conservados no refrigerador.
As anteras foram maceradas em carmim acético, segundo a técnica habitual.
Os cromossomas foram contados nas células mães dos grãos de pólen.
Os desenhos dos cromossomas foram feitos em câmara clara Zeiss, empregando-se
oculares de 8 x, objetiva de 100 x e optovar com aumento de 2 x.
As fotomicrografias foram tiradas com equipamento American Optical.
Os exemplares utilizados neste trabalho encontram-se depositados no Herbário do
Museu Nacional.

RESULTADOS E CONCLUSÃO
A família Malpighiaceae é encontrada ocupando os mais diversificados tipos de
habitais. Cuatrecasas (1958) assinala sua presença tanto em selvas higrófitas como em
zonas semiáridas, ocorrendo representantes da família desde o Texas e Bahamas, até o
norte da Argentina.
A família apresenta caracteres contrastantes quanto: ao habitus, variando de grandes
árvores a ervas perenes e lianas (Anderson, l.c), à morfologia do pólen (Lobreau, 1967) e
ao número de cromossomas (Anderson, 1977). Entretanto, os caracteres florais se
mantêm, mais ou menos, constantes (Anderson, 1979-a).
Os números de cromossomas registrados são bastante variáveis, verificando-se; n = 6,
n = 9 , n = 10, n = 11, n = 12, n = 17, n = 19,n = 20, n = 21,n = 26, n = 27, n = 28,
n = 29 e n = 42. Paralelamente, cabe, ainda, ressaltar que há citações de mais de um
número de cromossomas para algumas espécies como: Byrsonima crassifolia, Galphinia
angustifolia, G. glauca, Hiptage mandablota, Malpighia glabra e Stigmaphyllon ciliatum
(Baldwin, 1946; Darlington, 1955; Macbryde, 1970; Semple, 1970; Robertson, 1972;
Federov, 1974; Anderson, 1977; Anderson, 1979-b).
Robertson (l.c.) supõe que esta considerável diversificação do número de cromossomas tenha ocorrido por poliploidia e aneuploidia.
Contudo, Anderson (1977) considera que quase todos os números cromossômicos registrados para a família, no Novo Mundo, são n = 1 0 , múltiplos de 10, ou, ainda, derivados aneuplóides destes múltiplos. Ressalva, entretanto, que são poucos os números de cromossomas conhecidos na família, para que esta generalização seja considerada como,
realmente, válida.
Encontramos, para as três espécies aqui estudadas n = 10 (Fig. 1-a, b, c). Registro
este feito pela primeira vez.
Com esta contribuição, fortalecemos a hipótese levantada por Anderson (1977) com
relação ao número básico de cromossomas n = 10 para a família.
Esperamos, com estes novos dados, estarmos fornecendo subsídios para estudos taxinômicos, filogenéticos e outros da família Malpighiaceae.
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ABSTRACT
Malpighiaceae is a family almost exclusively tropical with about 1100 species. Its
center of dispersion is in Brasil, where approximately 400 species can be found, in a great
variety of habitais.
Several characters of the family, such as habitus, pollen morphology and chromosome number present great variation, in contrast to the floral characteristics.
The chromosome number registered for Malpighiaceae vary from n = 6 to n = 42.
The basic chromosome number is thought to be 10, or a multiple of 10, possibly occuring
aneuploids.
In this counting the number n = 10 was registered for Heteropterys coleoptera Adr.
Juss., Stigmaphyllon paralias Adr. Juss. e Peixotoa hispidula Adr. Juss.. They are respectively a shrub, a herb and a liana. The 3 species belong to the tribe Banisterieae D.C.,
subfamily Gaudichaudioideae Ad. Juss..
The count of the chromosome number was made in a population found in restinga de
Jacarepaguá.
The results give emphase to the theory that the basic chromosome number of Malpighiaceae is 10.
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Fig. 1 - a) Heteropterys coleoptera - metáfase onde se conta n = 10, 768 X; b) Stigmaphyllon
paralias - início de metáfase onde se conta n = 10, 1244 X;c) Peixotoa hispidula início de metáfase
onde se registra n = 10, 640 X.
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UM NOVO SINÔNIMO PARA MOLLINEDIA LONGIFOLIA TULASNE
(MONIMIACEAE)
ARIANE LUNA PEIXOTO"

RESUMO
É proposto um novo sinônimo para Mollinedia longifolia Tulasne (Monimiaceae,
Monimioideae, Mollinediae). Trata-se de M. canfieldiae descrita por Perkins em 1900 com
base em dois exemplares coletados por Glaziou no Rio de Janeiro.
INTRODUÇÃO
O exame das coleções "typi" de Mollinedia longifolia descrita por Tulasne em 1855 e
de Mollinedia canfieldiae descrita por Perkins em 1900, ambas procedentes do Rio de
Janeiro, evidenciou um certo grau de afinidade entre esses taxa, embora nestas coleções
as folhas da primeira espécie sejam marcadamente maiores. O exame de material adicional
leva-nos a admitir a identidade entre esses dois binômios.
As características diferenciais empregadas por Perkins (1900) e por Perkins & Gilg
(1901), folhas lanceoladas e largamente lanceoladas em oposição a folhas lanceoladas e
estreitamente lanceoladas e tépalas externas com apêndice curto em oposição a tépalas
externas sem apêndice, igualmente distinguem de maneira nítida apenas as coleções
"typi" evidenciando um gradiente ao compararmos novas exsicatas.
DESCRIÇÃO
Mollinedia longifolia Tulasne, Ann. Sei. Nat. 4, ser. 3: 41.1855; in Arch. Mus. Paris
8:384, pi. 31.1855;inMartius, Fl. Brás. 4(1): 317, T. 84, f. 1.1857; A. DC. in DC.Prodr.
16 (2): 667.1868;Perkins, Bot. Jahrb. 27: 676. 1900; Perkins et Gilgin Engler, Pflanzenr.
IV-101 (Heft4):46. 1901.
Syntipus: Brasil, Rio de Janeiro, (sd.), leg. Gomez; Ibid. (s.d.), leg. Gaudichaud 108;
Ibid., Santa Cruz, (1814-1815), leg. Sellow, s.n.
Mollinedia canfieldiae Perkins, Bot. Jahrb. 27: 676. 1900; Perkins et Gilg in Engler,
Pflanzenr. (IV-101 (Heft 4): 46.1901. Syn. nov.
Brasil, Rio de Janeiro, Corcovado (IX. 1884), leg. Glaziou 15423; Ibidem, Tijuca,
VII. leg. Glaziou 17767.
Árvore com até 6 m de altura, ramos cilíndricos levemente angulosos nas ramificações, ramos jovens patentes, levemente comprimidos e densamente ferrugíneo-tomentosos, sendo os pêlos adpressos, ramos adultos glábros e glabrescentes.
Folhas opostas, pecioladas, pecíolos cilíndricos, tomentosos a esparso-tomentosos,
com 1,0 à 1,5 cm de comprimento; lâmina foliar papirácea ou cartácea, lanceolada, ápice
brevemente agudo ou acuminado com glândula monimioide bem desenvolvida, base cuUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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neada, 10-12 cm de comprimento e 2,5 à 5,0 cm de largura, serradas na metade superior
sendo os dentes afastados, introflexos; jovem em ambas as faces ferrugíneo-tomentosa.
adulta glabra na face superior, na face inferior, ao longo das nervuras e na parte basal,
ferrugíneo-puberulas; padrão de nervação broquidódromo, nervuras inconspícuas na face
superior, na face inferior um tanto salientes, nervuras secundárias 7-8 pares, ascendentes
em relação à principal, com ângulo de divergência de cerca de 50°, forma de areolação
freqüentemente cúbica, reticulado laxo, terminações vasculares livres com ramificações
múltiplas.
Inflorescências masculinas axilares ou terminais em cimeiras trifloras isoladas ou organizadas em panículas corimbosas, ferrugíneo-tomentosas, com 9-12 flores. Pendúculo comum com 1-1, 5 cm de comprimento, levemente comprimido, com brácteas lineares com
0,2-0,3 cm de comprimento. Pendúculo com 0,3-0,8 cm de comprimento e pedicelo aproximadamente de igual tamanho.
Flores crassas, internamente glabras e externamente ferrugíneo-tomentosas, receptáculo cupuliforme com cerca de 0,6 cm de diâmetro; tépalas cimbiformes, as externas ovado-obtusas, freqüentemente com margem membranácea, as interiores com margem glabra
e com apêndice membranáceo curto fimbriado-lacerado introflexo, as vezes longamente
prolongado. Estames 20-30 congestamento dispostos no receptáculo, filetes curtos, anteras ablongas, hipocrepiformes, deiscentes por rima lateral conivente no ápice.
Inflorescências femininas em cimeiras triflores axilares, com pedúnculo comum atrofiado. Pedúnculo e pedicelo com 0,8 à 1.0 cm de comprimento. Flores com receptáculo
curtamente cupuliforme, tépalas muito menores que nas flores masculinas, reflexas apenas
no ápice. Carpelos 20 à 23 presos no receptáculo internamente densamente tomentoso;
carpelos tomentosos e estilete glabro.
Infrutescência com pedúnculo rígido, de 1,0 à 1,5 cm de comprimento, glabrescentes
ou ligeiramente ferrugíneo-tomentoso, com 8 à 12 carpídeos drupáceos (raro 20), sésseis,
presos ao receptáculo persistente e aumentado. Carpídeos ovados, com 1,2 à 1,3 cm de
comprimento e 0,8 cm à 1,1 cm de largura, de início com epicarpo tênue, serício-ferrugíneo-piloso e ligeiramente marmorado e com cicatriz do estilete quadrangular;mesocarpo parco, carnoso, amarelo esverdeado. Endocarpo tênue, crustáceo. Semente solitária.
MATERIAL EXAMINADO
Brasil, Estado do Rio de Janeiro, s.l., s.d., leg. Gaudichaud 108 (F);Rio de Janeiro,
Corcovado, IX-X-1832, leg. Riedel e Luschnath 1014 (A); Ibid., IX-1884, leg. Glaziou
15423 (C, BR, F); Ibid. s.d., leg. Glaziou 1388 (C); Ibid., 15-IX 1868, leg. Glaziou 1528
(C, GH, BR); Ibid., l-IX-1922, leg. P. Occhioni s.n. (RB); Ibid., Paineiras, 10-VII-1887,
leg. Schwacke 5650 (RB, R); Ibid., 3-X-1929, leg. A. Ducke 12805 (R); Ibid., Bico do
Papagaio, 16-111-1972, leg. J. Almeida e R. Larochi 1378 (RB); Ibid., Tijuca, s.d., leg.
Glaziou 17767 (C, GH); Ibid., 12-VI-1941, leg. Brade 16819 (R); Ibid., 14-11-1931, leg.
Brade 10592 (R); Ibid., IX-1897, leg. E. Ulé 4473 (R); Ibid., Alto da Boa Vista, VIII1834, leg. Luschnath s.n. (BR); Ibid., Vista Chinesa, 22-IV-1945, leg. P. Occhione 239
(BR); Ibid., A.L. Peixoto 20-IX-1972 (RB); Ibid., Horto Florestal, IX-1948, leg. AP.
Duarte e E. Pereira s.n. (RB); Ibid., Parque da Cidade 26-XI-1949, leg. A.P. Duarte 3720
(RB); Ibid., Grajaú, Trapicheiro, 4-VIII-1881, leg. J. Saldanha, A.M.F. Glaziou e R. Galvão 5605 (R, BR); Ibid, Morro Lacupa, l-X-1940, leg. J.G. Kuhlmann s.n. (RB); Ibid.,
Santa Cruz, s.d, leg. Sellow s.n. (C, GH); Angra dos Reis, Jassaral, 29-VI-1935, leg.
Brade 14918 (RB).
OBSERVAÇÕES
Mollinedia longifolia Tulasne é espécie exclusiva das regiões serranas do Estado do
Rio de Janeiro. É arbusto ou pequena árvore encontrada no sub-bosque de mata em locais
mais úmidos.
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Floresce nos meses de agosto, setembro e outubro, tornando-se os frutos maduros de
março à junho.
Perkins (1900) emprega como caráter diferencial a presença de apêndice nas tépalas
externas de Mollinedia longifolia Tulasne, estando tais apêndices ausentes emM canfieldiae Perkins, entretanto, nas descrições de (Tulasne, 1855, 1855 e 1857) não encontramos indicação da presença de apêndices nas tépalas externas dessa espécie, não tendo sido
possível igualmente evidenciá-los no material por nós estudado. Devemos ainda ressaltar
que eles não estão referidos mesmo na descrição apresentada por Perkins (loc. cit.).
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Fig. 1 - Mollinedia longifolia Tulasne (Legit Sellow s.n., C).

Fig. 2 - Molilinedia canfieldiae Perkins ( Legit dlaziou
15423, BR).
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COLETA E PREPARO DE MATERIAL VEGETAL PARA ESTUDOS QUÍMICOS E
FARMACOLÓGICOS

CARLOS TOLEDO RIZZINI
Jardim Botânico do Rio
de Janeiro

Há muitos anos, o conhecido farmacólogo José Ribeiro do Valle precisava obter casca
de pau-pereira, na pesquisa de cujos alcalóides estava então fortemente interessado em
face dos resultados iniciais conseguidos com pequena amostra que recebera. Afinal, após
várias gestões infrutíferas, resolveu partir ele próprio em busca da droga. Conhecia, no interior de São Paulo, um lenhador, para quem apelou, tendo conseguido, desta sorte, as
ambicionadas cascas, em grande cópia. Na capital paulista, recorreu ao Instituto de Botânica, ocasião em que o fizeram ciente do fato de que o material recolhido pertencia a
outra árvore, completamente diversa da procurada.
Com efeito, o pau-pereira é a apocinácea Geissospermum laeve (Vell.) Baill., cujo
córtex amarelo-pardacento-claro é extraordinariamente amargo (basta o pó de moinho
suspenso no ar para comunicar à mucosa bucal aquele paladar), a qual se revela particularmente comum nas matas fluminenses; o povo estima-a sobremodo como antitérmico e
antigripal (conquanto não se dé conta de que é, deveras, um hipotensor). O "pau-pereira"
do Prof. Valle era a bem notória leguminosa-papilionada Platycyamus regnellii Benth.,
vernacularmente designada como folha-de-bolo e não raramente "pau-pereira " (em Minas
Gerais, por exemplo, esta expressão lhe é bastas vezes aplicada); gera lenho duro, pesado,
durável e útil.
Conclui Ribeiro do Valle (1968): "De maneira que a primeira condição é a identificação segura do material com o qual se trabalha para depois continuar a experiência". Tal
continua sendo, e será cada vez mais, o fator primordial de qualquer investigação experimental com princípios ativos de origem vegetal ou sobre matéria-prima procedente de
planta. Sem o binômio botânico correto, não há maneira de apresentar um trabalho científico. Se mateiros e lenhadores nativos embaralham nomes populares — como os entenderão ingleses e japoneses, ex. gr.?
Afirma o bioquímico J.R. Magalhães (1968): "só se pode dizer que um princípio, ou
extrato bruto, realmente cura qualquer coisa depois de passar por aquele crivo altamente
trabalhoso, prolongado e difícil, que se inicia com a colheita correta e identificação do vegetal e termina nos testes clínicos bem conduzidos". Assentada quejanda premissa básica,
façamos notar que a magnífica Flora Brasiliensis, em seus 40 volumes — tendo consumido
66 anos (terminou em 1906) e o labor de uns 60 botânicos em sua feitura — só descreveu
cerca de 22.000 espécies. Não é desarrazoado, por certo, supor outro tanto tenha sido
descrito posteriormente e que, ao demais, haja ainda mais uma porçâu idêntica esperando
ser descoberta, totalizando, grosso modo, de 60.000 a 70.000 táxons vegetais no Brasil ao
nível específico. A imensa maioria aguarda estudo mais aprofundado. Em suma, incomensurável é a potencialidade do reino vegetal para a Taxionomia, Anatomia, Fisiologia, Ecologia, Fitogeografia e Farmacologia, no Brasil (além de outros campos).
Alguns exemplos de descobertas recentes e bastante animadoras são: 1) a surpreendente quota de rutina em Dimorphandra mollis Benth., arvoreta das mais disseminadas
nos cerrados centrais; 2) o poder protetor do óleo de Pterodon pubescens Benth., árvore
igualmente mui dispersa nos cerrados, quando friccionado no tegumento da cauda de ca-
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mundongos, contra a penetração de cercadas: 3) a ação antitumoral dos cristais de lapachol, tão abundantes no lenho de Tabebuia; 4) o emprego em cardiologia e em psiquiatria da reserpina, de Rauvolfia; 5) o efeito contra várias neoplasias de dois alcalóides
de Catharanthus roseus (L.) G. Don, erva vulgaríssima entre nós como ruderal e hortense:
6) o uso de liquens, como Usnea e Cladonia, na qualidade de ricas fontes de antibióticos,
por enquanto em veterinária; 7) Tíievetia ahoai D.C. e Asctepias curassavica L., medicamentos potenciais para o músculo cardíaco insuficiente em face da ação digitalínica que
detêm; 8) a possibilidade de espécies nativas de Croton contra neoplasmas malignos;
9) matéria-prima glico-alcaloídica das vastas bagas imaturas do comuníssimo Solanum
lycocarpum St.-Hill., vigente nos cerrados, para a produção de corticosteróides; 10) a preparação da prostaglandina a partir de ácidos graxos do óleo das sementes de Carpotroche
brasiliensis Endl., árvore própria das matas litorâneas, hormônio aquele dotado de intensas e relevantes ações fisiológicas. E o antecedente basta para alicerçar a tese exarada.
Identificação — É o primeiro problema e condição absolutamente fundamental:
ou identificação segura ou não há pesquisa científica. Quem extrairá e estabelecerá a constituição dos componentes do manacá-de-porco? A questão é esta: quem, no Planeta,
saberá o que vem a ser semelhante planta? Não há como comunicar resultados sem o nome fitológico. Se ele estiver incorreto, não será possível reverificação futura nem tampouco retomada da pesquisa por outros investigadores: pára a Ciência nesse setor.
É preciso recorrer a especialistas renomados e a instituições onde haja bons herbários
relacionados à região envolvida com a procedência dos espécimes submetidos a trabalho
químico ou farmacológico (ou quaisquer outros). Todavia, urge precatar-se contra certas
ocorrências desconcertantes, não muito comuns mas sempre possíveis. Vejamos isto.
Das 16 espécies pátrias de Rauvolfia, há anos lançou-se no comércio, como medicamento, R. sellowii M. Arg. por ser árvore, logo mais produtiva do que simples arbustos,
e estar à mão (Estado do Rio, no caso). Aí o problema não foi de identificação, mas de
composição: ela, na realidade, não continha reserpina, ao contrário de todas as demais. . .
Diferentemente, Ocotea pretiosa (Nees) Mez, a famosa canela-sassafrás, em Santa Catarina
é a rica fonte do valioso óleo de sassafrás (que contém safrol); em Minas Gerais e algures,
dita árvore produz substância diversa (metil-eugenol), que, inclusive, comunica ao lenho
odor distinto. A composição química, podendo variar (felizmente não em proporção alarmante) - tem o condão, nessa eventualidade, de conduzir o cientista ao pressuposto de
que a classificação da planta estava errada! Aí as duas operações terão de ser refeitas objetivando ulterior confirmação: o labor botânico e a tarefa química. Nos gêneros Strychnos
e Tabebuia há espécies afins morfologicamente cuja composição diverge amplamente, no
sentido de que um dado táxon muito tóxico (curare, v. gr.) pode apresentar evidente afinidade com outro inócuo, por exemplo. Assim, não é difícil surja a idéia de que houve
erro de identificação do material herborizado.
O mesmo fato, por outro lado, pode servir para caracterizar espécies muito próximas
organograficamente e mui distintas do ponto de vista químico. Recentemente se descreveu Pilocarpus organensis Occh. & Rizz. (1974) como entidade aparentada comP. pauciflorus St.-Hill. Os Profs. Balsam & Voigtlander (1978), da Merck alemã, estudando os
alcalóides do gênero Pilocarpus, verificaram o espantoso fato de que aquela espécie não
possuía sequer traços dos alcalóides (derivados do imidazol) próprios do gênero. Ao invés,
ela demonstrou ser a única a conter um produto deveras semelhante à bufotenina (que se
conhece em leguminosas como Piptadenia e Mimosa, os paricás ou angicos e juremas,
e gramíneas, sobretudo). Disso se conclui que, sob o ângulo químico, P. organensis é inconfundível - ainda que botanicamente surja outra estreitamente aparentada. É para logo
bem de ver que, jogando criteriosamente com os dados ora taxionômico-morfológicos, ora
fisiológico-químicos, há possibilidade de alcançar-se maior segurança na identificação
científica do material vegetal em investigação. Caso o sistemata se enganasse no reconhecimento de P. organensis, ex. gr., o químico controlaria a situação surpreendendo a falha;
e assim noutros casos.
Quanto ao lado essencialmente botânico, a identificação taxionômica correta é geral-
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mente difícil. Inúmeros gêneros se revelam demasiado grandes e suas espécies, com freqüência, compõem grupos (ou complexos) de entidades tão semelhantes que só um especialista é capaz de deslindar o enigma. Com gêneros como Annona, Baccharis, Cássia, Croton, Eugenia, Miconia, Mimosa, Panicum, Phoradendron, Psychotria, Vernonia, etc, dotados cada um de centenas de taxa, o especialista torna-se indispensável (ou pelo menos
alguém bastante experiente no manejo do gênero). Sem ele, muita vez seria preciso empreender todo um trabalho de revisão monográfica, com análise detida das espécies uma a
uma, etc; tal seria o caso de Coccoloba, Byrsonima, Mandevilla, por exemplo, um trabalho ciclópico e, pois, impraticável quando o escopo é a determinação de apenas algumas
exsicatas. O especialista é a pessoa que fez isso previamente por suas próprias razões...
Não é de todo incomum que uma identificação consuma longos meses e até anos.
Peschiera campestris (Rizz.) Rizz., subarbusto difuso colhido pela primeira vez em Brasília há uns 18 anos, foi enviada por mim ao então celebrado especialista das apocináceas,
Robert E. Woodson Jr. Oito meses depois, sugeriu tratar-se de Peschiera affinis M. Arg.,
que logo vi ser arvoreta comum no Nordeste e com folhas bem diversas. Para classificar a
planta, então necessidade urgente, estando incerto quanto ao valor dos caracteres, dei-lhe
o nome de P. affinis (sobre a autoridade do Prof. Woodson) var. campestris Rizz. (para
pô-la à parte do tipo usual silvestre). E assim ficou até há pouco. A classificação definitiva
só se efetivou em 1980; ao rever mais uma vez o material original e as plantas vivas (cultivadas em Brasília pelo valor ornamental), achei, com o Prof. E.P. Heringer, que as diferenças eram demasiado marcantes em relação aos exemplares nordestinos. Enviando o Prof.
Nuno A. Pereira a droga para estudos químicos ao Prof. F.J. Abreu Matos, que anos antes
analisara minudentemente a genuína Peschiera affinis (cearense), este investigador
(verbatim) declarou-as quimicamente diversas. E, posto isto, somente 17 anos mais tarde
a planta recebeu o seu nome certo. Talvez único seja o caso do sebastião-de-arruda, caríssima madeira de exportação até alguns anos atrás. S.J. Record, o eminente criador da anatomia de madeiras, mediante a estrutura do lenho secundário, sabia tratar-se de Dalbergia;
lutou tenazmente para alcançar espécimes herborizados, inclusive através do cônsul americano na Bahia, mas nada conseguiu. Com A. de Mattos Filho, mais de 60 anos desde que é
objeto de exportação, pude apanhar material florífero copioso e identificá-la.
Concluindo, o labor de identificação botânica, conquanto pareça trabalho simples de
executar, na verdade, é operação árdua e não raramente até impossível. Vai-se tornando,
de modo crescente, laborioso e demorado por não dispor-se de especialistas em número
satisfatório.
Sobre o emprego dos nomes vulgares — O uso destas designações como elementos de
identificação de vegetais merece alguns reparos oportunos. Muitas obras, e.g., descrevem
plantas mediante nomes populares seguidos de um ou alguns binômios científicos.
Ora, quejandas denominações têm valor bastante limitado, podendo mesmo dizer-se
que, na maioria dos casos, introduzem grandes erros e duradouras confusões quando se
procura identificar um nome vernacular com um binômio fitológico. É bem sabido que
Luetzelburg (1923), a despeito de rodar uma década pela caatinga de vários Estados, aplicava o nome de Melanoxylon braunia Schott à anacardiácea xerófila dita popularmente
braúna (baratina); ora, aquele binômio pertence à leguminosa da floresta atlântica conhecida como braúna do sul da Bahia ao Rio de Janeiro; a baratina caatingícola chama-se
Schinopsis brasiliensis Engl. Existem numerosas publicações que trazem listas de tais designações associadas aos respectivos nomes botânicos. Na verdade, o uso delas é perigoso
pela infidelidade que soem apresentar. Não que sejam de todo inúteis e nem tampouco
que todas as obras, suas divulgadoras, sejam do mesmo naipe. Podemos lançar mão delas
e por vezes com excelentes resultados, mas há que possuir discernimento e cuidado nessa
tarefa. Servem, sobretudo, como indicadores de uma possibilidade — que pode a vir revelar-se verdadeira ou ilegítima. Tais nomes pertencem ao povo de direito e devem ser utilizados conforme ele entende que devam ser. Nós temos nossa própria nomenclatura e a
associação entre nomes populares e científicos só pode ser feita mediante grande cautela e
conhecimento para despistar erros às vezes graves.
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Quem desconhece que maçaranduba designa, pelo geral, sapotáceas produtoras de
madeiras de lei do gênero Manilkara? Bem, de São Lourenço, MG, para Santa Catarina,
encontra-se o mesmo termo atribuído a lauráceas do gênero Persea - duas famílias mui
distintas no plano intelectual. O que há de comum nos lenhos de gêneros tão discrepantes? O aspecto exterior, a dureza e a cor. O madeireiro local, não tendo Manilkara, que
conhece de outra região (pois se acha à venda), aplica a voz maçaranduba a Persea, ali
existente e aparentemente idêntica àquela. O incauto que ouvir e anotar semelhante denominação e, mais tarde, sem crítica considerá-la equivalente a Manilkara, cometerá erro
grosseiro; muitos ainda praticam quejanda tolice, crentes (admitida sua honestidade) que
mateiros e madeireiros são identificadores de árvores em nível científico. A peroba-de-campos, Paratecoma peroba (Record) Kuhlm., da Bahia central até Salvador é apontada
como ipê, nome conhecidíssimo no centro, leste e sul como de Tabebuia spp. (ou pau-darcó). A morácea Qarisia racemosa R. & Pav., na Amazônia, é nomeada como guariúba;
no Rio de Janeiro e Bahia, como oiticica — logo, nomes diferentes para um só vegetal conforme a região. Todavia, complica-se a questão porque oiticica, no Nordeste, pertence a
uma crisobalanácea oleífera do gênero Licania — logo, o mesmo nome para duas árvores
distintas em locais diferentes.
A palavra catuaba vai mais longe. Em Minas Gerais e Goiás, refere-se a uma bignoniácea rasteira, Anemopaegma arvense (Vell.) Stell. No sul da Bahia, a uma árvore, meliácea do gênero Trichilia. E, segundo Ducke (1966), tal vocábulo é atribuído ainda a espécies de Erythroxylum, Pouteria e Secondatia (pelo menos. . .). O que esperar de termos
por assim dizer universais ou de âmbito magno, como angico, canela, faveira, jurema,
ex. gr.? Muito cuidado com eles. Vejam, no início, o exposto sobre o pau-pereira.
Áreas das espécies relevantes - Naturalmente, a pesquisa químico-farmacológica exige que as áreas sejam anotadas cuidadosamente tendo em vista possíveis necessidades futuras. Pode suceder que isso seja inútil. Certa feita, recolhi, na Serra do Cipó, MG, um
saco de uma erva do gênero Borreria (rubiáceas) para o Prof. Walter Mors. O extrato revelou certa atividade antineoplástica e o interesse químico subiu. Voltamos os dois ao local,
pessoalmente, e batemos com a devida minúcia a pequena área: a planta desaparecera por
completo após a primeira coleta (provavelmente era anual). Ao demais, a localidade de coleta pode importar especificamente pelo fato de o teor de princípio ativo às vezes variar
conforme a região; segundo consta, a ipeca da Bahia (em cuja parte austral ainda é recolhida em minutas cópias) encerra tão somente 0,2% de emetina, ao passo que a provinda de
Mato Grosso conduz uns 2%, justamente onde tem sido observada em magnas quantidades. Seja recordada aqui a supra-mencionada instância de Ocotea pretiosa, variável em seu
quimismo conforme a estação onde ocorre. Ao referir a área, cumpre consignar a localidade geográfica (estação) e o tipo de ambiente (habitat); por exemplo, cerrado em Formosa,
GO; sobre árvore em mata seca, Paracatu, MG; em areia, campo limpo, Serra do Cipó,
MG; rupestre na caatinga, Santa Rosa, PB, etc, não esquecendo de mencionar o porte ou
hábito (erva, arbusto, etc.) e outros dados de campo (como a cor da flor, e.g.).
Preparo do material - É absolutamente indispensável que o botânico não receba um
galho estéril (só com folhas) dessecado inadvertidamente ao ar, como sucede com horrenda freqüência. O que fazer com ele? Vez por outra dá certo: o técnico já conhecia a planta
— mas esses acasos felizes não servem de norma de trabalho. É preciso, pelo menos, ramos
floríferos devidamente prensados e secos; melhor com frutos também e, mais ainda, se
possível, acompanhados de amostra de madeira. É proceder simples e rápido; ver uma vez
como se faz basta para aprender.
É medida acautelatória grandemente útil a preparação do que os norte-americanos
chamam de voucher specimen, ou seja, um exemplar herborizado que garanta a autenticidade do material em investigação (de qualquer ordem), depositado em instituição idônea.
Esse espécime provém, é claro, de uma planta típica da qual matéria-prima foi retirada.
No futuro, qualquer planta que se refira à espécie em tela será de concordar com ele. Sem
o exemplar do material estudado, conservado, não haverá meio de resolver eventuais dúvidas a respeito de identificação. E 30 anos depois de publicado um trabalho sobre os alça-
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lóides de certa árvore, como identificá-la e/ou reconhece-Ia com segurança se não há
amostra autêntica deixada pelo pesquisador? Ele pode ter-lhe aplicado um nome incorreto, mas a exsicata registrada em herbário autorizado, em qualquer época, poderá ser
re-identificada por outro taxionomista.
No concernente a cascas para exame químico ou ensaio farmacológico, é mister sejam
elas, nos dias subseqüentes à retirada das árvores-mães, parcialmente dessecadas para evitar ataques por fungos e apodrecimento. Alguns casos específicos esclarecerão melhor a
questão.
Uma quineira (Cinchona carabayensis Wedd.), remanescente de antigo cultivo na
Serra dos Órgãos, RJ, cedeu 45 kg de cascas; após permanecer 3 dias ao sol. reduziram-se
a 20 kg; logo, perderam 55,50% de água (aí o delgado córtex não ultrapassava 7 mm na
espessura). Acosmium dasycarpum (Vog.) Yakov., arvoreta do cerrado caracterizada por
crasso córtex dotado de súber dos mais espessos, perde apenas 37% depois de 5 dias ao
intenso sol do planalto central. O mesmo, tendo passado 8 dias em estufa a 50-70°, apresentou as seguintes baixas no teor de água: casca integral - 45,00%; ritidoma — 18,50%;
líber - 58,50%. São patentes a influência da temperatura constantemente mais elevada e
a discrepância enorme entre casca morta e casca viva. Os citados níveis de dessecação parcial são suficientes para garantir a preservação dos córtices coletados para investigação
ulterior. Nos casos em que a casca é demasiadamente fina, como em Antonia ovata Pohl,
(loganiácea), antes simples mancha cinzenta medindo cerca de 1 mm de grossura, há mister de uns 50 kg de tronco para fornecer 1 kg de córtex!
A relação ponderai entre casca e lenho, bem como entre os dois componentes corticais no caso, isto é, ritidoma e líber (casca morta e casca viva) tem sua importância para
cálculos referentes a futuras coletas e a rendimento específico. Seguem dois exemplos
elaborados recentemente.
Acosmium dasycarpum, em um indivíduo habitual, no qual o ritidoma é grosso e
muito sulcado, revelou: casca - 18-32%; ritidoma - 14-28%; líber - 4,6% - em se tratando de proporções volumétricas. Procurando conferir maior precisão a esses valores,
tomaram-se segmentos ramulares de três classes, conforme as feições do córtex, para estabelecer as proporções ponderais in situ (Paraopeba, MG).
1. Ramos com ritidoma espesso e muito sulcado - Tal constitui o tipo usual para a
espécie em foco. A casca monta a 54,50%, o ritidoma a 19,60% e o líber a 34,90%. Percebe-se logo a imensa divergência dos valores relativos ao volume (4,60%) e ao peso
(34,90%) do líber em dois casos nos quais os ramos são idênticos. Isto sucede porque o
líber é 3 a 6 vezes menor do que o ritidoma, porém pesa muito mais. A casca total supera a madeira em peso, visto esta não alcançar 50% ponderalmente.
2. Ramos com ritidoma menos espesso e pouco sulcado — Tipo presente na ramagem superior. A casca vai a 36,70%, o ritidoma a 9,30% e o líber a 27,40%. Aqui já o
lenho começa a assumir hegemonia, chegando a 63,30%.
3. Tronco com casca dura e ritidoma esclerosado - É a modalidade encontrada nas
árvores grossas e idosas. A casca alcança 25,00%, o ritidoma 7,40% e o líber 17,80%. Neste caso, prevalece o desenvolvimento da madeira, em detrimento do córtex, a qual totaliza 75,00%.
Depreende-se, do supra-explanado, que o volume de líber é sempre muito menor do
que o volume de ritidoma, o qual se revela, contudo, conspicuamente, a um tempo, mais
volumoso e mais leve, dada sua natureza suberosa. Posto isto, expressos em proporções
ponderais, o líber excele sobre o ritidoma, que, volumetricamente, de longe detém a primazia. Isto a despeito de ser o lenho compacto, duro e pesado (é o termo de comparação,
não se esqueça). Segue-se que a casca viva, a que concentra o interesse químico-farmacológico, alcança 2 a 3 vezes maior importância, em peso, que a casca morta, basicamente
constituída de cortiça inerte.
Conclui-se que o tipo 1 exibe precedência sobre os demais como produtor de córtex
e, portanto, de líber ou casca viva. Os troncos anosos, muito espessos e revestidos de casca
já rígida, são os menos produtivos, devendo retirar-se, de preferência, os ramos mais avan-
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tajados (deixando os troncos enrijecidos). Isto, ao demais, leva à manifesta vantagem de
não eliminar as árvores, ensejando, dado o tempo devido, rebrotação e regeneração, provavelmente entre 5 e 10 anos. O tipo 2 demonstra possuir satisfatória prestabilidade também, conquanto em segundo plano.
Acosmium subelegans Mohl., latamente disperso em São Paulo, exibe relações entre
casca interna e casca externa do mesmo jaez. Para um tronco máximo de 11,50 cm de
diâmetro, tinha 15-20 mm de ritidoma e 3 4 mm de líber - ou seja, aquele 5 vezes mais
espesso do que este. Ponderalmente, casca habitual, medindo o ritidoma 19 mm e o líber
2 mm, demonstrou possuir 50 g do primeiro e 44 g do segundo, quer dizer, respectivamente 53,00% de ritidoma e 46,80% de líber (note-se: a casca e não o ramo). Segue-se que
a um volume muito maior de ritidoma, corresponde um peso de líber relativamente próximo. Em suma, para uma relação volumétrica acentuadamente diversa, ocorre proporção
ponderai aproximada entre os dois elementos anatômicos.
Informações das classes dadas antecedentemente poderão ser relevantes no futuro,
tanto para empreendimentos de pesquisa quanto para misteres relativos à utilização de
plantas como fontes de fármacos.
SUMMARY
The author describes the conditions to be taken into account to gather, prepare, and
keep plant material for both chemical and pharmacological research. He referred to the
use and value of the folk names, showing with significant examples the extent one may
trust them to. Some notes were released also about the identification task of the taxonomist; he pointed out in this section the importance of the chemical composition for
characterizing very akin species and conversely the basic relevance of a correct scientific
name in any paper dealing with plant study under any point of view. The most suitable
manner of preparing voucher specimens and treating tree bark for future investigation,
either chemical extraction or extracts for pharmacological tests, deserved extensive
consideration. As far as the bark is concerned, the author supplied instances to show to
what extent it must be partially dried at sunlight or in an oven not to be attacked by
fungi nor to rot. Finally, he demonstrated the usefulness of reckoning up the relative
amounts of total bark, wood, rhytidome, and bast; in this connection, it has been settled
in Acosmium dasycarpum, for example, that the bast amounted at length some 35% by
weight of a thick branch; but in old trees, envelopped by very hardened bark, the bast
slowed down to 17.80% only, i.e., half the usual amount. In A subelegans, on the other
si de, it has been found that the bark was made up of 53.00% rhytidome together with
46.80% bast by weight (as the rhytidome in either species is almost wholly corky it
follows that it is extremely light; so though its volume is many times higher than the
volume of the bast, their ponderai ratios are not different to a great extent). It is expected
that the information embodied in this paper come to be useful for research workers in
scientific áreas other than Sistematic Botany.
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Fig. 1 - Solanum lycocarpum St.-Hil. em fruto.
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Fig. 2 - Carpotroche brasiliensis EndI. com frutos e folhas.

187

Fig. 3 - Anemopaegma arvense (Vell.) Stell.: ramos aéreo com os grossos órgãos subterrâneos, que constituem a droga.
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Fig. 4 - Peschiera campestris (Rizz.) Rizz. entre as gramíneas do cerrado. Foto A. H.
Saltes,
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Fig. 5 - Antonia ovata Pohl; troncos para a retirada da casca.
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Fig. 6 - Acosmium dasycarpum (Vog.) Yakov. com folhas (direita). A. subelegans Mohl. com o i
pesso córtex (esquerda).
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Esta representa a nossa quinta contribuição sobre a terminologia botânica clássica,
em latim, e inclui a letra H. A parte referente às letras A e B pode ser encontrada nos Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 23, pg. 49-89,1979. Quanto às letras Ce D,
sairão na mesma revista, vol. 24, 1980; às letras if a G, em Leandra, n.° 8,1980; às letras
I & M, em Rodriguésia, vol. 53, 1980; e, finalmente, às letras TV a P virão à luz nestes
Arquivos do Jardim Botânico.
LISTA DE ABREVIATURAS
abi. — ablativo
abs. — absoluto
açus. — acusativo
adj. - adjetivo
adv. — advérbio
cf. — confronte
comp. — comparativo
dat. — dativo
decl. — declinável
dim. — diminutivo
f. — feminino
gen. — genitivo
indecl. — indeclinável
m. — masculino
meton. — metonímia
n. — neutro
nom. — nominativo
p. ex. — por exemplo
pi. - plural
prep. — preposição
pron. — pronome
sing. - singular
subs. - substantivo
superl. - superlativo
H
HABENS, habentis, adj. - Que tem, possui. Fructu nucleum intus habente (M): fruto que
possui, interiormente, um núcleo. Cf. crassivenius.
Bolsistas do CNPq.
Arq. JarJ. Boi.
Rio de Janeiro
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HABEO, habet, habent, habens, habeto, habeant, habui, habuit, haberi, habere - Ter,
possuir; trazer; guardar. Stamina duo habent albicantia: têm dois estames esbranquiçados.
Calycem pro corolla habent (Lp): tomam o cálice pela corola. Qui fructus in deliciis
habent (FB): os quais têm os frutos em grande conta. Cí.anceps, brachyatus, calefactorius, compertus, cor, duo, essentialis, experientia, figura, geoponicus, induratus, igitur,
marmor, narcoticus, nil, nomen, odor, pauci, possum, pro, qui, singuli, trinervius, vasculum.
HABITABILIS, e, adj. - Habitável. Oratio de telluris habitabilis incremento (Lp): discurso sobre o aumento da terra habitável.
HABITANS, habitantis, adj. - Que habita, reside; que vive. Gramina zonam tropicam
habitantia (FB): Gramíneas que vivem na zona tropical.
HABITATIO, onis, subs. f. 3 - Habitação, habitáculo, local onde vivz.Indicationes habitationum (FB): indicações dos lugares onde vive (uma planta).
HABITO, habitat, habitant - Habitar, residir; viver. Habitat in vicinia Manaos (FB): vive
nas vizinhanças de Manaus. Habitat in Brasília, loco accuratius haudadnotato (FB): habita
o Brasil, com a localidade não anotada mais acuradamente. Cf. álibi, arenaria, ditio, glareosus, juxta, propter, torrens.
HABITUALIS, e, adj. - Relativo ao hábito ou porte das plantas. Character habitualis:
característica referente ao hábito.
HABITUS, us, subs. m. 4 - Hábito, atitude, forma exterior, compleição, conformação
geral. Fades externa est habitus (Lp): o aspecto exterior é o hábito. Habitu fruticoso,
herbaceo, arbóreo, e t c : pelo aspecto arbustivo, herbáceo, arbóreo. Quae tamen habitu
recedit: a qual, contudo, difere pelo hábito. Habitus pinguis (FB): hábito robusto. Inflorescentiae habitus (FB): forma geral da inflorescência. Cf. conjungendus, definitus, fruticosus, magis, mentiens, neglectus, physiognomus, potius, prae, prodeo, systematicus.
HACTENUS, adv. - Até agora; até aqui. O mesmo que adhuc. Flores hactenus cogniti:
as flores até hoje conhecidas. Mihi hactenus non visa (M): não vista por mim até agora.
Hactenus Theophrastus (M): até aqui, Teofrasto (= após transcrição). Cf. enumeratio.
HAEC - Feminino de hic; nom. e açus. pi. n. de hoc. Cf. descriptus, laudabilis, novus,
satis, traiectus.
HAEREDITARIUS (hereditarius), a, um, adj. - Hereditário, relativo à herança; herdado.
Vitia haereditaria (Lp).
HAERENS, haerentis, adj. - Que se fixa, adere. Herbae scopulis haerentes (FB): ervas que
se fixam às pedras.
HAEREO, haerent - Estar aderente a algo; fixar-se; agarrar-se. Flores haerent fundo integro (Lp): as flores inserem-se com base inteira.
HALLUCINATIO, onis, subs. f. 3 - Erro. Brasavoli hallucinatio (M): erro de Brasavola.
Hallucinationes J. Bauhini in Historia (Lh): erros de J. Bauhin na "História".
HAMADRYAS, adis, subs. f. 3 - Hamadríade, ninfa que vive e morre com a árvore onde
nasceu e habitou. Assim Martius chamou a planta que vive na regio calido-sicca do Brasil,
isto é, quente e seca (caatinga). Plural: hamadryades. Planta verisimiliter Hamadryas (FB):
planta provavelmente de lugar cálido-seco. In província Hamadryadum seu "catingas"
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occurrenti (FB): que ocorre na província das Hamadríades ou caatingas.
HAMUS, i, subs. m. 2 — Anzol; gancho: espinho. Segundo DC: pêlo ou ponta curvo.
Adhaerentia animalibus hamis (Lp): os (vegetais) aderentes aos animais por meio de pontas curvas. Cf. praeteriens.
HAPLOBIOTICUS, a, um, adj. — Haplobiótico. que só floresce uma vez; morre em seguida à frutificação. Plantas haplobioticae (FB).
HAS, hanc, etc. —Veja hic. Cf. esse.
HASTATUS, a, um, adj. - Em forma de ponta de lança: triangular, com os lados excavados. Hastatus est triangidare lateribus et basi excavatis, angulis reflexis (Lh): (a folha)
hastada é triangular, com os lados e a base excavados e ângulos muito divergentes. A folha
hastada é truncado-auriculada; base truncada com grandes aurículas laterais.
HAUD (haut), adv. - Não. Radices adventiciae haud lenticellosae: as raízes adventícias
não lenticelosas (sem lenticelas). Cf. commuto, discrepans, impositus, lectus, lignum, qui.
HAURIENS, haurientis, adj. - Que extrai, tira. Cf. radix.
HAURIO, haurit, hausimus, hausi - Haurir, tirar água; extrair; beber; derramar. Radix
nutrimentum haurit (Lp): a raiz extrai o alimento. Haurit radice (Lp): absorve pela raiz.
E qua omnia hausimus (FB): da qual tiramos tudo. Cf. unde.
HAUSTRA, orum, subs. n. pi. 2 - Haustórios, órgão de absorção dos parasitas superiores.
Cf. morphologicus.
HAUT - Veja haud. Menos empregado. Cf. absimilis.
HEBETATUS, a, um, adj. - Que termina por ponta romba, obtusa. Stamina 3 hebetata
(FB).
HELVETIA, ae, subs. f. 1 - Suiça. Cf. iter.
HEMIECTUM, i, subs. n. 2 — Medida para secos. Era equivalente a dois congius (Dioscórides). Cf. medimnus.
HEMINA (emina), ae, subs. f. 1 - Medida de capacidade para líquidos e sólidos = 1/2
sextário = 2,7 decilitros. Cf. manipulus, unus.
HEMIORGYALIS, e, adj. - Que mede meia braça (90 cm). Suffrutices hemiorgyales:
subarbustos com 90 cm.
HEMISPHAERIUM, i, subs. n. 2 - Hemisfério, metade da esfera. Inter trópicos et in
hemisphaerii australis regionibus extratropicis (FB): entre os trópicos e regiões extratropicais do hemisfério austral. Cf. forma.
HERBA, ae, subs. f. 1 - Erva. Segundo DC: planta com caule mole, anual e análogo às
folhas pela consistência. Antigo: erva ou planta em geral. Linné: corpo vegetativo (caule e
folhas) dos vegetais. Radix omnis herbae perennis (Lp): a raiz de todas as ervas perenes.
Cf. adúltero, axungia, commuto, cognitio, frutex, gemma, hic, novus, primus, tertiae,
tritus.
HERBACEUS, a, um, adj. - Herbáceo, não lenhoso. Cf. quotannis.
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HERBARIA, ae, subs. f. 1 - Que trata de plantas. Res herbaria (P, etc): a Botânica.
Ainda: pi. de herbarium. Cf. empírica, ignarus, institutio, isagogae, paraenesis, res.
HERBARISANS, herbarisantis, adj. - Relativo a coleta. Vestitus herbarisantis (Lp):
a roupa daquele que colhe plantas.
HERBARISATIO, onis, subs. f. 3 - Herborização. Herbarisationes Gallis dictae (Lp):
chamadas pelos franceses (as excursões) herbarisationes.
HERBARIUM, i, subs. n. 2 - Herbário. Stirpes in hoc herbário asservatàe: as plantas conservadas neste herbário. Herbariorum: dos herbários, que se acha nos herbários. Herbarium Berolinense: herbário de Berlim. Cf. conservatus, index, matéria, omnis, servatus,
schedula.
HERBIDUS, a, um, adj. - Provido de relva, cobertura herbácea. Crescit in petrosis herbidis prope praedium Capoculo (FB): vive em lugares pedregosos e cobertos de mato perto
da fazenda Capoculo.
HERBULA, ae, subs. f. 1 - Dim. de herba. Herbulae humillimae (FB): ervinha muito
baixa, pequena.
HEREDITARIUS - Veja haereditarius.
HERMAPHRODITISMUS, i, subs. m. 2 - Hermafroditismo.
HERMAPHRODITUS, a, um, adj. - Hermafrodita. Fios hermaphroditus (Lp): a que conduz estames e carpelos. Planta hermaphrodita (Lp): a que gera somente flores hermafroditas.Androgynus: tido quase sempre como sinônimo. Cf. inanis.
HETEROBLASTUS, i, subs. m. 2 - Pseudobulbo constituído de um só entrenó (orquídeas).
HETEROCLITUS, a, um, adj. - Heterogêneo. Genus heteroclitum (FB).
HETERODOXUS, a, um, adj. - Heterodoxo. Heterodoxi systematici ab alio, quam
fructificationis principio vegetabilia distribuerunt (Lp): os sistematas heterodoxos distribuíram os vegetais segundo um princípio diverso da frutificação.
HETEROGAMUS, a, um, adj. - Com sexos diferentes. Capitula heterogama (FB): cujas
flores são umas unissexuais e outras hermafroditas.
HETEROGENUS, a, um, adj. - Heterogêneo. Constai a duabus partibus heterogenis
(FB): consta de duas partes desiguais.
HETEROMALLUS, a, um, adj. - Heterômalo, que toma diferentes direções; desordenadamente inserido. Foliis heteromallis (FB).
HETEROMERICUS, a, um, adj. - Heterômero; diz-se de liquens com a camada gonidial
individualizada. Thallus heteromericus.
HETEROMORPHUS, a, um, adj. - Heteromorfo. Foliis primariis saepius heteromorphis
(FB): com as folhas primárias comumente de forma diferente.
HETEROPHYLLUS, a, um, adj. - Heterófilo, com as folhas manifestamente diferentes.
Plantae heterophyllae: com dois, às vezes mais, tipos de folha sobre o mesmo indivíduo.
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HETEROSTYLUS, a, um, adj. - Heteróstilo. Flores heterostyli (FB).
HEXAPETALUS, a, um, adj. - Com seis pétalas.
HEXAPHYLLUS, a, um, adj. — Gom seis folhas. Involucrum hexaphyllum (Lp): com seis
segmentos.
HEXAPODA, ae, subs. f. 1 - O mesmo que orgya.
HIANS, hiantis, adj. - Que se abre, fende. Antheris rimis hiantibus (FB): com anteras que
se abrem por fendas. Foliorum vagina hians (FB): a bainha das folhas fende-se. Cf. nempe.
HIATUS, us, subs. m. 4 - Abertura; goela; fauce. Ci.faux, rictus.
HIC, adv. - Aqui, neste lugar. Plantae hic memoratae eiusdem generis: as plantas aqui
mencionadas são do mesmo gênero. Cf. abortus, admissus.
HIC, haec, hoc, pron. e adj. - Este, esta, isto. Gen. sing. huius (hujus), pi. horum, harum,
horum. Hoc est: isto é. Hic fios est luteus: esta flor é amarela. Formas hic enumero: aqui
enumero as formas (adv.). Has autem herbas ex nomine Dianae nuncuparunt (Pa): mas,
estas ervas receberam o seu nome do de Diana. Hanc graeci vocant Hierobotanon (Pa):
estas os gregos chamam de Hierobotanon. His folia simplicissima (Lp): nestas, as folhas
são simples, inteiras. Huic generi peculiaris (FB): peculiar a este gênero. Martius hanc
speciem affinem C. grandi autumavit (FB): Martius julgava que esta espécie fosse aparentada com C. grandis (= afirmou que é aparentada). Cf. accedo, aevum, alter, analogia,
appingo, canon, compositio, conscriptus, crena, curo, debreo, detector, diffuse, divisio,
ergo, farctus, fructifican, haec, hoc, ille, imago, incesso, ludo, mox, nisi, novo, nullus,
obvestio, opus, pars, primário, primus, pulcher, qui, raro, sequens, sinistrorsus, theoreticus, transitus, triquetrus, video, vix, vulgarior.
HICCE - Hic mais partícula CE de realce. Assim para todas as formas terminadas por S
ou C; não altera o sentido.
HIEMS, mis, subs. f. 3 - Tempestade, furacão; chuvarada; o inverno; frio. Cf. fero.
HIEROBOTANICUS, i, subs. m. 2 — Botânico sacro, isto é, que escreveu sobre as plantas
bíblicas.
HILUM (hylum), i, subs. n. 2 — Fiozinho; hilo (ponto de união da semente com o funículo). Tubérculo: ponto de união deste com o caule aéreo. Hilum, cicatrix externa seminis
ab ejusdem affixione in fructu (Lp): hilo, cicatriz externa da semente produzida pela inserção da mesma no fruto. Cf. intrans, multoties, proximus, ventralis.
HINC, adv. — Daqui; então, depois; por isso. Radiculae hinc inde demittit (Lp): emite pequenas raízes aqui e ali (espaçadamente). Cf. inde, pondus, produco.
HIO, hiat - Estar aberto. Sedgermen hiat (Lp): mas, o ovário abre-se.
HIRCINUS, a, um, adj. - Com cheiro de bode.
HIRCUS, i, subs. m. 2 - Bode. Radix odore hirci (M): raiz com cheiro de bode.
HIRSUTIES, ei, subs. f. 5 — Forma usual na Botânica, em lugar de hirsutia, ae. Segundo
DC: conjunto de pêlos longos e abundantes. Ab ramorum hirsutiem (Lh): em razão da
pilosidade dos ramos. Cf. depono.
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HIRSUTUS, a, um, adj. - Hirsuto. Com pêlos compridos, flexíveis, densos e erectos: para
alguns, ásperos. Cf. pilosus, primo, provenio.
HISCE — Abi. de hic mais ce. Cf. datus, decidem, intellectus, res.
HISCENS, hiscentis, adj. - Que se abre ou está aberto. Nux oblongior minusque hiscens
(M): noz mais alongada e que se abre menos.
HISPANICUS, a, um, adj. - Da Espanha. Cf. conscriptus.
HISPIDUS, a, um, adj. - Híspido, eriçado; áspero. O mesmo que strigosus. Hispidus si
setae rigidaefragilesper superficiem folii sparsae sint (Lh): (a folha) é híspida quando cerdas rígidas e friáveis forem espalhadas pela superfície. São, pois, pêlos duros, longos e
ralos.
HISTORIA, ae, subs. f. 1 - História; narração; descrição. Os antigos botânicos usavam-na,
sempre, como título nas suas obras descritivas. Agrostographia sive historia Graminum
(Lh): Agrostografia ou descrições de Gramíneas. Historia plantamm: descrições de plantas
(corresponde a monografia, memória, etc). Historia stirpium: idem. De Americanarum
Historia stirpium: descrições de plantas americanas (livro clássico de Jacquin). Historia
naturalis Palmarum: estudo alentado das palmeiras (Martius). Historia Naturalis: descrição
da natureza (Plínio). Historiae totius orbis: história universal (Plínio). Eius historiam
descripsimus (M): descrevemos a sua história (= descrevem-na). Cf. adnexus, aroma, Brasília, quidam.
HISTÓRICA (historice, es), ae, subs. f. 1 - Explicação. Cf. tergum.
HOC, adv. e n. e abi. sing. de hic - Adv.: cá, para cá, aqui. Hoc est: isto é; é comum abreviado: h. e. Cf. fio, observo, quadro.
HODIE, adv. - Hoje; hoje em dia; ainda hoje;logo, sem demora; atualmente. Cf. hortensis, numero.
HODIERNUS, a, um, adj. - De hoje, hodierno. In hodiernum: até hoje, até aqui. Structurae in hodiernum occurrunt (Lp): estruturas que existem ainda hoje. Cf. status.
HOLOSERICEUS, a, um, adj. - Sedoso. O mesmo que velutinus. Folia splendore holosericeo ob striulas densissimas nitentia (FB): as folhas brilhantes, com brilho sedoso devido
às estriazinhas muito numerosas.
HOMO, hominis, subs. m. 3 - Homem. Cf. altior.
HOMOBLASTUS, i, subs. m. 2 - Pseudobulbo formado de diversos entrenós (orquídeas).
HOMOCHROMUS, a, um, adj. - De coloração uniforme, igual. Corollae ligulatae disco
homochromae (FB): as corolas üguladas com a mesma cor que o disco.
HOMODROMUS, a, um, adj. - Prefoliação em que as folhas da gema se enrolam girando
no mesmo sentido. Folia homodroma (FB).
HOMOGAMUS, a, um, adj. - Com todas as flores dotadas do mesmo sexo. Flores homogami (FB): nas quais o androceu e o gineceu amadurecem ao mesmo tempo, ocorrendo
autofecundação. Capitula homogama (FB).
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HOMOMORPHUS, a, um, adj. - Uniforme. Indusiis superis homomorphis (FB): com os
indúsios superiores uniformes.
HOMOSTYLUS, a, um, adj. - Homóstilo. Flores homostyli (FB).
HONOS (honor), oris, subs. m. 3 - Honra, distinção; dignidade; homenagem. In cuius
honorem plantam appellavi (FB): em cuja honra denominei a planta. Nominavi speciem
in honorem uxoris carissimae (FB): denominei a espécie em homenagem à esposa caríssima. Cf. permaneo, saluto.
HORA, ae, subs. f. 1 - Hora. Cf. accessio, explicatio, intra, observo.
HORIZON, horizontis, subs. m. 3 - Horizonte. Cf. obliquus.
HORIZONTALIS, e, adj. — Horizontal. Horizontalis sive patentissimum siad angulum
rectum aperpendiculo recedat (Lh): (a folha) é horizontal ou patentíssima quando se afasta da perpendicular (prumo) por ângulo reto. Cf. dentatus, distichus, pinnatifidus, planus,
triangularis.
HORIZONTALITER, adv. - Horizontalmente. Cf. pilem, procumbens.
HORNOTINUS, a, um, adj. - Deste ano; que tem um ano de idade. Rami hornotini: os
ramos novos, nascidos no ano em curso. Rami dense foliosi, hornotini pilosi: os ramos
densamente folhosos, os recentes pilosos.
HORNUS, a, um, adj. - O mesmo que hornotinus. Arbor ramis (hornis) crassis (FB):
árvore com ramos (deste ano) grossos.
HORRENS, horrentis, adj. - Eriçado; planta armada. Frutex multis spinis horrens (M):
arbusto eriçado com muitos espinhos.
HORRIDULE, adv. — Asperamente, eriçadamente. Rami magis horridule tomentosi
sunt (FB): os ramos são eriçadamente (com pêlos alevantados) tomentosos.
HORRIDUS, a, um, adj. - Provido de espinhos ou barbas. Spinis tenuissimis horrida (M):
eriçada de espinhos muito pequenos. Indumentum horridum (FB): com pêlos. Cf. spina.
HORSUM, adv. - Por aqui, para aqui. Cí.flexus.
HORTENSIS, e, adj. - Que vive nos jardins. Plantae hortenses hodie vulgares (Lh): plantas de jardim, atualmente comuns.
HORTICULTURA, ae, subs. f. 1 - Horticultura. Cf. varietas.
HORTULANUS, i, subs. m. 2 - Jardineiro. Hortulani culturam vegetabilium tradiderunt
(Lp): os jardineiros relataram o cultivo das plantas. Cf. deliciae, dictionarium, notus,
rhizotomus.
HORTUS, horti, subs. m. 2 - Jardim; parque; legumes, produtos hortenses. Pensiles horti:
os jardins suspensos. Hortus Botanicus: Jardim Botânico. O primeiro jardim botânico
inaugurou-se, em Padua, no ano de 1540; logo a seguir (1547), em Bologna e em Pisa.
Hortus Botanicus Fluminis Januarii: Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Nascitur in
hortis: ocorre nos jardins. Hortus Cliffortianus: O Jardim de Clifford (livro de Linné).
Hortus siccus (Lp): herbário. Olitorius hortus: horta. Hortorum: dos jardins, que ocorre
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nos jardins. Cf. academicus, Belgicus, colo, cultus, decus, enineo, excello, exhibens,
exoticus, floreo, nonnullus, qui. schola, traiectus, viridarium.
HORUM, harum, horum - Gen. pi. de hic, haec, hoc.
HOSPITOR, hospitantur - Hospedar-se, receber hospitalidade. In Brasiliae hortis hospitantur (FB): encontram-se ("hospedam-se") nos jardins do Brasil. Ou seja, plantas exóticas subespontâneas.
HUC, adv. - Cá, para cá; aqui. Huc synonyma (FB): aqui os sinônimos.
HUCUSQUE, adv. - Até agora. O mesmo que adhuc e hactenus. Species hucusque semel
lecta: espécie até aqui colhida só uma vez. Cf. adjectus, detectus, ignotus, lateo, virtus.
HUIC - Dat. de hic. Licet huic minus proprie (Lp): embora a esta com menos propriedade. Cf. accedo.
HUIUS (hujus) - Gen. sing. de hic, haec, hoc. Também: huiusce (não altera a significação). Tertius huiusce operis liber (M): o terceiro livro desta obra. A numero hujus (Lp):
consoante o número destes. E hujus speciei semine pulverem sternutatorem "paricá"
dictum fabricant (Ma): fabricam um pó esternutatório, chamado paricá, com a semente
desta espécie. Cf. affinitas, corolla, floscellus, hybridus, inventor, jacio, nisi, nonnisi,
pomum, quod.
HUMANUS, a, um, adj. - Humano, de homem. Arbor humana altitudine: árvore com a
altura de um homem. Cf. altitudo, caulis, corpus.
HUMANUS, i, subs. m. 2 - Homem. Arbor humani altitudine: árvore com a altura de um
homem.
HUMECTANS, humectantis, adj. - Que umedece. Segundo Lp: humectantia: plantas
aqüíferas.
HUMECTUS, a, um, adj. - Úmido; molhado. Locis humectis (Pa): em lugares molhados.
Nascitur in humecto solo (M): vive em solo úmido.
HUMENS, humentis, adj. - Que umedece; que molha. Nascitur humenti solo: vive em
solo úmido.
HUMI - Veja húmus.
HUMDITAS, atis, subs. f. 3 - Umidade. Cf. patens.
HUMIDUS, a, um, adj. - Úmido. Locis humidis (Pa): em lugares úmidos. Cf. amo, colligendus, mons, proveniens.

HUMILIS, e, adj. - Que cresce pouco, baixo; anão; fraco. Statura humiliore (FB): com
mui pouca altura (no caso 17 cm).
HUMILLIMUS, ma, mum, adj. - Superlativo de humilis. Cf. herbula.
HUMISTRATUS, a, um, adj. - Espalhado sobre o solo. O mesmo que humifusus. Cf.

affínis.
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HUMOR, oris, subs. m. 3 — Seiva. Humor stigmatis (Lp): secreção viscosa do estigma.
Humore rigatum (Lp): umedecido por secreção. Circulado humorum: circulação da seiva.
Cf. absorbeo, glândula, pollen, rumpo, secerno, stigma, viscidus.
HUMOROSUS, a, um, adj. — Muito úmido. Nascitur in parietibus, locis humorosis (Pa):
encontra-se nos muros, em locais muito úmidos.
HÚMUS, i, subs. m. 2 - Chão, solo, terra; húmus. Humi: no chão, sobre o solo. Frutex
humi stratus: arbusto deitado no chão, prostrado. Cf. accubans, diffundens, nitens, nutritio, partícula, repens, stratus.
HYBRIDA, ae, subs. m. e f. 1 - Híbrido, mestiço.
HYBRIDUS, a, um, adj. - Híbrido, mestiço. Hujusce cumA. vittata proles hybrida (FB):
a descendência híbrida desta com A. vittata. Hybrida ex diversis speciebus animalia (Lp):
os animais híbridos provêm de diversas espécies. Cf. animalia.
HYDROPICUS, a, um, adj. - Hidrópico, doente de hidropisia. Cf. sucus.
HYGROBIUS, a, um, adj. - Que vive em lugares muito úmidos. Gramina hygrobia (FB).
HYGROPHILUS, a, um, adj. — Que vive em lugares úmidos, que aprecia a umidade.
Plantae hygrophilae (FB).
HYLAEA, ae, subs. f. 1 - Nome dado por Humboldt e Bonpland à floresta amazônica;
hiléia. Deriva do grego hylaios: referente à floresta, silvestre, selvagem.
HYLUM, hylus - Veja hilum.
HYMENIALIS, e, adj. - Himenial, do himênio. Gonidia hymenialia: goníáiz.% localizadas
no himênio.
HYMENIUM, i, subs. n. 2 - Himênio. Cf. dilute, inclusus, vinose.
HYPANTHIUM, i, subs. n. 2 - Hipanto, cúpula ou tubo colocado sobre ou em torno do
ovário e que sustenta o cálice, a corola e o androceu. Via de regra considerado como tubo
calicino por estar em continuidade com o cálice, mas procede do receptáculo. Quando o
ovário é ínfero, o hipanto está acima dele; quando supero, em volta. Em ambos os casos,
continua-se pelo cál|ce, donde a habitual consideração de ser o tubo deste. Mas, para
baixo, é bem evidente a sua continuação pelo receptáculo. Todavia, em muitos casos o
hipanto parece resultar da fusão das porções basais do perianto, tendo, assim, dupla origem consoante os casos. Cf. perigymus.
HYPHA, ae, subs. f. 1 - Hifa, filamento do micélio fúngico e do talo liquênico. Cf.
contextus (adj.), implexus, intricatus.
HYPOCHILIATUS, a, um, adj. - Hipoquiliado, provido de hipoquílio. Cf. mesidium.
HYPOCHILIUM, i, subs. n. 2 - Hipoquílio, porção inferior do labelo de algumas orquídeas, separada do restante por uma incisura.
BIBLIOGRAFIA E SUMÁRI^
Veja estes Arquivos, adiante.
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LISTA DE ABREVIATURAS
Veja letra H, nestes Arquivos.
N
NAJAS (Naias), dis, subs. f. 3 - Náiade, ninfa das águas. Nome dado por Martius à planta
encontrada na regio calido-hwnida do Brasil, a qual vem a ser quente e úmida. PI.: Najades.
Planta Najas (FB). Najadesripasfluvii Amazonum circundant (FB): as Náiades circundam
as margens do Rio Amazonas.
NAM, adv. de afirmação — De certo, deveras, com efeito; pois. Nam antea unum erant
(Lp): pois, antes, eram um. Cf. earum.
NANUS, i, subs. m. 2 — Anão. Cf. reductus.
NAPAEA, ae, subs. f. 1 - Napéia, ninfa dos bosques e vales. Segundo Martius, vem a ser a
planta das regiões extratropicais brasileiras. Região da Araucária. PI.: Napaeae. Gramina
Napaea (FB).
NAPAEUS, a, um, adj. - Referente a vales cobertos de florestas.
NARCOTICUS, a, um, adj. — Narcótico. Habens narcoticam virtutem (Pa): tendo propriedade narcótica.
NARDUS, i, subs. f. 2 - Nardo (arbusto); óleo ou bálsamo de nardo.Nardus Itálica: nardo italiano. Cf. disto.
NARIS, is, subs. f. 3 - Venta; nariz; narinas. Cf. madidus.
NASCENDI - Veja nascor.
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NASCENS, nascentis, adj. — Que nasce; que se origina. Agaricum fungus est in arboribus
nascens (M): o Agaricum é um fungo que nasce nas árvores. Rami nascentes (FB): ramos
novos. Cf. maritimus, plerumque.
NASCOR, nascitur, nascuntur, nascendi — Nascer; originar-se, formar-se. Flosexanthera
et stigmate nascitur (Lp): a flor compõe-se de antera e estigma. Cf. agger, descriptio, fere,
flumen, frequens, humectus, humens, humorosus, invius, opacus, secus, solidus, tectum,
uliginosus.
NATALIS, e, adj. - Natal, relativo a nascimento. Loca natalia: locais de nascimento
(onde se colhem plantas). Solum natale (Lp): idem, pátria. Locus natalis specialis (FB): o
local preciso onde foi colhida a planta. Cf. adjectus, lectus, receptus, studeo, topophilus.
NATANS, natantis, adj. - Natante, flutuante. Como fluitans. Natans est, quod superficiei
aquae incumbit (Lh): (a folha) natante é a que se apoia sobre a superfície da água.
NATU - Veja natus (subs.).
NATURA, ae, subs. f. 1 - Natureza (todas as acepções). Secundum jus naturae (Lp): de
acordo com o direito natural, isto é, as disposições da natureza. Naturae leges constantes
(Lp): as leis invariáveis da natureza. Cf. anthologia, consilium, dissimilis, fado, ipse, naturalia, pono, servo, triplex.
NATURALIA, um, subs. n. pi. 3 - Os Naturais, objetos e seres da natureza: rochas, vegetais e animais. Naturalia dividuntur in Regna Naturae tria: Lapideum, Vegetabile, Animale
(Lp): os Naturais dividem-se em três Reinos da Natureza: Mineral, Vegetal e Animal.
NATURALIS, e, adj. - Natural, proveniente da natureza; relativo à natureza. Botânica
est scientiae naturalis pars (Lp): a Botânica é parte da ciência natural. Naturalis character
notas omnes genéricas possibiles allegat (Lp): o caráter natural reúne todos os dados genéricos possíveis (= descrição completa de um gênero). Cf. Botanice, Brasília, conservatio,
digestus, fragmentum, genus, historia, magnitudo, pinax, praelectus.
NATURALISATUS, a, um, adj. - Naturalisado. Thumbergia alata, naturalisata nunc
ubique per Brasiliam: Thumbergia alata, agora naturalisada por todo o Brasil.
NATURALISSIMUS, a, um, adj. - Superl. de naturalis. Naturalissima structura in plerisque plantis ocurrit (Lp): a estrutura naturalissima ocorre na maioria das plantas.
NATURALITER, adv. - Naturalmente. Cf. claudo, dehisco.
NATUS, a, um, adj. - Nascido; com a idade de (exige complemento de tempo); disposto,
ordenado. Natus annos (ou annis) triginta: com a idade de 30 anos; ainda: natus triginta
annorum. Folia 4-nato-verticillata (quaternato-verticillata): folhas nascidas (ordenadas)
em número de 4 por verticilo. Foliis temato-verticillatis (3-nato-verticillatis): com as folhas triverticiladas.
NATUS, us, subs. m. 4 - Nascimento. Arbor natu morosa (P): árvore de crescimento
lento. Magno natu: anoso, idoso.
NE, adv. de negação - Não. Ne quidem: nem ainda, nem mesmo, nem sequer. Hoc ne
faceris: não faças isso. Cf. caveo, latus (subs.), notus, vix.
NE, conj. - Que não, para que não. Ne folia tegant pistilla (Lp): para que as folhas não
cubram os pistilos.
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NEBULA, ae, subs. f. 1 - Névoa, nevoeiro; nuvem; neblina. Cf. caesius.
NEC, conj. - E não, nem. Nec non: também, ainda. Ruellia amoena Nees (nec Man.):
Ruellia amoena Nees (e não Mart.). Nec terrae (Lp): e não na terra. Cf. adeoque, atrigo,
Botanice, cicatricula, conjugatus, cum, destituo, floralis, neque, non, opus, procul, radicalis, reperio, visus.
NECESSÁRIO, adv. - Necessariamente; forçosamente. Constam floribus necessário (Lp):
consta, necessariamente, de flores.
NECESSARIUS, a, um, adj. - Necessário, indispensável. Nec perpetui mobilis effectus
necessarius est (Lp): nem é necessário o efeito de um móvel perpetuo. Cf. botanicus
(subs.), cognitio, maxime, omnis.
NECESSUS, a, um, adj. - Necessário. Adhilvre necessus fuit nomen genericum (Lh):
foi necessário usar um nome genérico.
NECNON (nec non ou neque non) — Também, ainda. Forsan forma sequentis, nec non
f affinis G. angulatae (FB): talvez uma forma da seguinte; ainda parecida com G angulata.
Cf. nec.
NECO, necat - Matar, destruir. Cf. bis, vermis.
NECTAR, is, subs. n. 3 - Néctar.
NECTARIFER, a, um, adj. — Nectarífero. Glandulae nectariferae: glândulas secretoras de
néctar, nectários.
NECTARIUM, i, subs. n. 2 — Nectário. Segundo Linné: qualquer glândula situada na flor
(p. ex., no cálice das Malpighiáceas, nos estames de Adenanthera, etc). Nectarium pars
mellifera flori própria (Lp): o nectário é a parte produtora de mel própria da flor. Cf.
consto, impletio, ludo, munitus, statuo, transformatus.
NECTO, nectunt - Atar; entrelaçar. Qui e foliis pileos nectunt (FB): que tecem chapéus
com as folhas.
NEGLECTUS, a, um, adj. - Descuidado, desprezado. Descriptores neglecti (Lh): descritores abandonados, fora de uso. Neglecto habito: não se levando em conta o hábito (abi.
abs.). Neglecta foliorum forma (FB): desprezando-se a forma das folhas.
NEGLIGENTIA, ae, subs. f. 1 - Indiferença, descuido, negligência. Fortasse negligentia
sculptoris (FB): talvez por descuido do gravador.
NEGO, negat, negant, negavit - Dizer que não, negar. Sed negant Colchicum, Crocus
(Lp): mas, contrariam Colchicum, Crocus. Cf. nemo, species.
NEGOTIUM, i, subs. n. 2 - Ocupação, incubência; dificuldade. Facili negotio ab ea
dignoscitur (FB): distingue-se dela sem dificuldade. Facillimo negotio (Lh): com a maior
facilidade. Nihil negotii: idem. Nullo negotio: idem. Cf. arbor, discerno, frutex, nullus.
NEMO, nullius, pron. e adj. - Ninguém; nenhum. Nemo sanus negavit (Lp): nenhuma
pessoa sensata negou. Non nemo: alguns, vários. Nemo fructus: nenhum fruto.
NEMPE, adv. - Sem dúvida, por certo; porém, mas. Granula nempe fertilia trigona (FB):
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os grãos férteis, porém, são triangulares. Antheridia rima nempe transversali hiantia (FB):
os anterídios abrindo-se por fenda certamente transversal.
NEMUS, oris, subs. n. 3 — Floresta, mata. Crescit in nemoribus Peruviae: vive nas matas
do Peru. Cf. caatinga.
NEQUAQUAM, adv. - De nenhum modo, de maneira alguma. Cf. abhorreo.
NEQUE, conj. - O mesmo que nec. Neque non: também, ainda. Frutex erectus, neque
scandens: o arbusto é erecto, e não escandente. Caulis teres, neque angulatus neque alatus:
o caule é cilíndrico e não anguloso, nem alado. Cf. attigo, geniculatus, profero.
NEQUEO, nequeat, nequeant, nequeunt - Não poder, não ser capaz. Quae priores intrare
nequeunt famílias (Lp): as que não podem entrar nas famílias anteriores. Quum conjugem
quaerere et adire nequeant (Lp): ainda que não possam procurar e ir ao encontro do cônjuge. Cf. confertus, frons, spinosus.
NERVATIO, onis, subs. f. 3 - Nervação. Proxime affinis et nervatione simillima: extremamente afim e pela nervação parecidíssima.
NERVATURA, ae, subs. f. 1 - Nervura. Cf. defectus (subs.), refero.
NERVATUS, a, um, adj. - Como nervosus, que é preferido. Lignum nervatum (M): lenho
com veios fortes.
NERVOSUS, a, um, adj. - Nervoso, provido de nervuras. Nervosum si vasa simplicissima
absque ramis extendantura basi versus apicem parallele cum folio (Lh): (a folha) é nervosa
quando os vasos (= nervuras) muitíssimo simples, indivisos, se estenderem da base em direção ao ápice, paralelamente à folha. Tal restrição no sentido de nervoso é mui recomendável na prática. Cf. venosus.
NERVUS, i, subs. m. 2 - Nervura principal e secundária. Veja vena. Folia nervis crassis
ornata (FB): folhas providas de nervuras grossas. Nervi saepe nervo collectivo intramarginali conjuncti (FB): as nervuras freqüentemente são reunidas por uma nervura coletiva
intramarginal. Cf. abiens, arcus, contra, creber, fibra, percursus, pertransit, prominens,
prominulus, remedium, sed, trinervis.
NESCIENS, nescientis, adj. - Que não sabe, ignora. Cf. pulvinus.
NÉSCIO - Não saber, ignorar. Néscio an cum illa affinis sit: não sei se é aparentada com
aquela.
NEUTER, ra, rum, adj. - Nenhum dos dois; nem um nem outro; do gênero neutro. Flor:
sem órgãos reprodutores, assexual. Angulis neutram extremitatem respicientibus secatur
(Lp): divide-se em ângulos não voltados para nenhuma das duas extremidades. Cf. parens,
tabescens,
NEUTIQUAM, adv. - De nenhuma forma. Neutiquam credo (FB): de forma alguma
creio. Endocarpium neutiquam lignosum (FB): o endocarpo nunca lenhoso.
NEXUS, us, subs. m. 4 - Enlace; obrigação. Em Botânica: afinidade. Epicritica de Smilacearum nexu (FB): discussão a respeito da afinidade das Smilaceae.
NI, conj. - Se não. Nifallor (FB): se não me engano.
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NIDULANS, nidulantis, adj. — Que se aninha. Segundo Lp.: quando as sementes estão
espalhadas na polpa, como nas bagas polispermas (goiaba). Semina nidulantia, per pulpam
sparsa (Lp): sementes nidulantes, espalhadas no meio da polpa. Pericarpium nidulantibus
seminibus (Lp): fruto com sementes nidulantes, aninhadas na polpa. Cf. pulpa.
NIDUS, i, subs. m. 2 — Ninho; ninhada. Cf. caussatus, termes.
NIGER, gra, grum, adj. - Preto ou negro, brilhante. O mesmo que pullus. Cf. coelum,
medullitus.
NIGRESCENS, nigrescentis, adj. — Que se torna enegrecido, que escurece. Cf. folium,
siccitas.
NIGRICANS, nigrícantis, adj. — Como nigrescens. Folia margine calloso nigricanti cincta
(FB): folhas circundadas por margem calosa e escura. Cf. emoriens, exterius, mazaedium.
NIHIL (nil), subs. n. indecl. - Nada. Non nihil ou nonnihil: alguma coisa, um pouco.
Folia nonnihil pilosa: folhas ligeiramente pilosas. Cf. intelligo, medicus, negotium.
NIL — Veja nihil. Nil commune habet: nada apresenta em comum.
NIMIRUM, adv. - Certamente, com certeza, sem dúvida. Nimirum vaginarum ore barbato
(FB): com a abertura das bainhas seguramente barbada.
NIMIS, adv. — Demais, muitíssimo. Cf. mancus, quidem.
NIMIUS, a, um, adj. - Demasiado, excessivo. Cf. lana.
NISI, conj. - Se não; exceto, com exceção de. Nisi flores in ápice caulis huius speciei non
reperimus (FB): só encontramos flores no ápice do caule desta espécie. Squamae nisi apicales absentes: as escamas faltam, a não ser as apicais. Flores hi odorem rosae offerunt nisi
ii exsiccati: estas flores têm odor de rosa, exceto quando secas (salvo as dessecadas). Nisi a
colore (Lp): a não ser pela cor. Nisi differret foliis alternis: se não diferisse pelas folhas alternas. Cf. baculus, cum, floralis, interclusus, nonnisi, nunquam, quinquangularis, reperio.
NITENS, nitentis, adj. (de nitorj — Que se firma; que se sustenta, etc. Humi nitens: que se
apoia sobre a terra, no solo (raro em Botânica). Folia robustis pediculis nitentia (M):
folhas que se sustentam em pecíolos grossos. Nitens, nitentis, adj. (de niteo) — Brilhante,
luzidio. Muito usado em Fitografia. Folia nitentia: f. subtus nitentia; foliis supra nitentibus: as folhas brilhantes; f. inferiormente luzidias; com as folhas, na face superior, brilhantes. Caryopis margaritaceo-nitens (FB): cariópse que brilha como pérola. Cf. distinctus,
holosericeus, subter.
NITEO, niteat - Brilhar, reluzir. Cf. nitidus.
NITIDE, adv. - Brilhantemente. Cf. depingo.
NITIDUS, a, um, adj. - Brilhante, luminoso. Nitidum est folium glabrum, si quasi politum niteat (Lh): a folha nítida é glabra, desde que brilhe como se polida. Cf. lucidus.
NITOR, nititur — Apoiar-se, firmar-se; trepar. Radicibus binis nititur aut pluribus (M):
firma-se em duas ou mais raízes. Cf. cardo.
NITOR, oris, subs. m. 3 - Brilho, luz. Cf. metallicus, systematicus (subs.).
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NIVEUS, a, um, adj. - Branco como neve; níveo. Cf. albus.
NOBILIS, e, adj. - Nobre, famoso, renomado: célebre; excelente. Segundo Lp., como
metáfora: espécie com flores muito perfumadas.
NOBIS, pron. e adj. (dat. e abi. de meus, a, um) — A nós, para nós, por nós. Nobis visa
(Lp): vista por nós. Ora pro nobis: orai por nós (nome de planta também). Cf. describendus, minime, ratio.
NOCTE - Veja noctu.
NOCTU, adv. - A noite, de noite (abi. de nox). O mesmo que nocte. Noctu clauduntur
(Lp): fecham-se à noite. Cí.flaccesco, nox, nuto.
NODOSUS, a, um, adj. - Dotado de nós, nodoso, articulado; com nós salientes. Raiz:
com dilatações espaçadas no trajeto. Rami nodosi.
NODUS, i, subs. m. 2 - Nó. Cf. radicans.
NOLO, noli - Não querer. Noli usa-se para formar o imperativo negativo. Noli me tangere: não me toques (nome de planta também).
NOMEN, nominis, subs. n. 3 - Nome; motivo, razão. Est nihinomen Carolus: chamo-me
Carlos. Multis nominibus: de muitas maneiras, por muitas razões. Solum nomen Viperinam habet (Pa): só tem o nome de Viperina. Nomen impositum: nome dado. íris a coelestis arcus similitudine nomen accepit (M): íris recebeu o nome pela semelhança com o arco
celeste (arco-íris). Nomina vernácula (Lh): nomes vernáculos (do país de origem, vulgares).
Nomina indigenae (Lp): idem. Nomina barbara (Lp): nomes bárbaros, idem. Nomen specificum (pi. nomina specifica): o nome específico; assim Linné chamava ao que hoje denominamos diagnosis. Nomen triviale (pi. nomina trivialia): o nome comum ou trivial de
Linné; agora: nome específico. Nomen derivatum ab: nome derivado de.Nomen exgraeco
"phlox": nome tirado do grego "phlox". Cf. adhuc, certus, criticus, dicatum, denominatio, diagnosis, etymologus, exiens, genericus, graecus, hic, index, indígena, laudatus, licet
(verbo), notus, noxius, quondam, ratio, receptus, reperio, salutatus, sesquipedalis, simillimus, species, synonymista, unde, vegetabilia.
NOMENCLATIO, onis, subs. f. 3 - Designação. Nos illi Orientalis nomenclationem
addidimus (M): adicionamos, a ele, a designação de "orientalis".
NOMENCLATOR, oris, subs. m. 3 - Nomenclatura; nomenclador. Nomenclator botanicus: a nomenclatura botânica. Nomenclatores de vegetabilium denominatione solliciti
fuere (Lp): os nomencladores deram atenção aos nomes de plantas.
NOMINA — Nom. pi. de nomen.
NOMINATIM, adv. - Nomeadamente, designando pelo nome. Qematis (nominatim ex C.
calycina tamquam typus): o Qematis (designando C. calycina como tipo).
NOMINO, nominare, nominatur, nominavi - Nomear, designar; chamar. Nominari nomine: ser chamado. Giruba ab incolis nominatur (FB): é chamada de Giruba pelos habitantes. Cf. honos, vegetabilia.
NON, adv. — Não. Nec non: também, ainda; além disso. Tabulis nec non pluribus figuris
illustravit (FB): ilustrou com estampas e também muitas figuras. Cf. adhuc, compertus,
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compressus, continuus, dubium, etiam, item, liber, licet (verbo), nihil, nisi, nonnisi, tomentosus.
NONDUM, adv. — Ainda não. Species nondum descripta: espécie ainda não descrita.
E Cuba nondum nota erat: ainda não era conhecida de Cuba. Flores nondum explicati
(FB): flores ainda não abertas. Cf. aperiens, autochthones, defectus, extrincatus, probe,
repertus.
NONNIHIL, indecl. - Alguma coisa, um pouco. Cf. etsi.
NONNISI, adv. e conj. - Somente, só, apenas. O mesmo que non nisi, non , . . nisi... ou
nisi. . . non . .. Flores nonnisi in basiglandulis praediti (FB): as flores providas de glândulas apenas na base. Nisi flores in ápice caulis huius speciei non reperimus: encontramos
flores somente no ápice do caule desta espécie. Cf. distinguendus, systematice.
NONNULLIUS — Gen. sing. de nonnullus.
NONNULLUS, lia, Uum, adj. e pron. - Alguns. Folia nonnulla oblonga: algumas folhas
são oblongas. In hortis nonnullis ac viridarüs (M): em alguns jardins e estufas. Fructus
nonnullarum specierum: os frutos de algumas espécies. Nonnulla de Equisetorum structura (FB): alguma coisa sobre a estrutura de Equisetum. Cí.falsum, transitus.
NONNUNQUAM, adv. — Às vezes, algumas vezes. Staminum filamenta nonnunquam
antheris breviora (FB): os filetes dos estames são às vezes mais curtos do que as anteras.
Nonnunquam etiam postea (FB): algumas vezes também depois. Cf. obvolvens.
NORMALIS, e, adj. - Normal, que segue a regra, o habitual; típico. Habitat forma normalis in (FB): a forma normal (o tipo de espécie) vive em.
NOS, pron. — Nom. pi. da 1 . a pessoa (ego): nós. Cf. nobis, nomenclatio, retuli.
NOSCO, novi, novit, novimus, nosse (= novisse) — Saber, chegar a conhecer. Qui hoc
novit, Botanicus est (Lp): aquele que sabe isto, é um botânico. Quantum novimus (FB):
tanto quanto sabemos. Cf. instinctus.
NOSTER, a, um, adj. - Nosso. Também subs. m. 2: o nosso. Affinis G. laxiflorae nostrae:
aparentada com a nossa G. laxiflora. Cf. clima, conditus, conferendus, crassitudo, desum,
exemplar, fero, magnus, officina, pauci, quia, recedo, ve.
NOSTRAS, atis, adj. - Da nossa terra, nacional. Apud nostrates (Lp): entre as (plantas)
do nosso país.
NOTA, ae, subs. f. 1 - Nota, marca, sinal. Multis notis: por muitos fatos, razões, motivos
(= caracteres), etc. Plurimus notis: idem. ./Vota characteristica (Lp): fato morfológico que
define uma entidade taxonômica. Notae omnes accidentales (Lp): todos os dados acidentais, sem importância. Aliisque notis: e por outros motivos. Gravioris momenti notis
distat (FB): afasta-se por razões de maior importância, peso. Notis levibus: por razões sem
importância, com caracteres de pouco valor. Cf. aliunde, autem, collaticius, congruens,
consimilis, cui, distraho, eruo, intro, naturalis, nudus, plures, stabilis, systematicus, valor.
NOTABILIS, e, adj. - Notável, insigne. Varietas notabilior videtur esse (FB): a variedade
mais notável parece ser. Cf. quidam.
NOTATUS, a, um, adj. — Marcado, perceptível, reconhecível, visível; assinalado. Angulis
posticis notatum (Lp): dotado de ângulos posteriores. Crescentiae annuli leviter notati:
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os anéis de crescimento levemente marcados (= pouco visíveis). Rami stipularum cicatricibus notati: os ramos marcados pelas cicatrizes das estipulas (= cicatrizes reconhecíveis,
perceptíveis). Sêmen rugis arcuatis notatum (FB): a semente é marcada por rugas arqueadas. Cf. adhuc, annulus, crescentia, inde, ordo, plica, pone.
NOTHUS, a, um, adj. — Ilegítimo, falso. Nomen nothum: nome ilegítimo, aplicado sem
razão.
NOTITIA, ae, subs. f. 1 — Idéia, noção, notícia, dado. Prima notitia: nota prévia. Florum
nulla notitia (Lh): nenhum dado sobre as flores.
NOTO, notatur, notavimus - Marcar, caracterizar, assinalar. Notare ungue: marcar com as
unhas, arranhar. Cf. quinquangularis, serratus, uncia,
NOTORRHIZUS, a, um, adj. - Notorrizo. Embryo notorrhizus: embrião cujos cotilédones se aplicam um contra o outro e cuja radícula está sobre a nervura central da face inferior de um deles. Tais cotilédones se dizem incumbentes.
NOTUS, a, um, adj. - Conhecido. Cupressus arbor notissima (M): o cipreste é árvore conhecidíssima. Genera non satis nota: gêneros pouco, ou mal, conhecidos. Hortulanis
notissimum (Lp): muito conhecido dos jardineiros. Ne nomine notum erat (Lp): não era
conhecido pelo nome. Species solummodo nominibus auctori notae (FB): espécies conhecidas do autor somente pelos nomes. Cf. arbitror, at, genus, nondum, quisque, species,
vulgo.
NOVELLUS, a, um, adj. - Novo, jovem; ainda não desenvolvido de todo. Folia glabra,
novella pilosiuscula (FB): as folhas são glabras, as novas algo pilosas. Baccae novellae
laeves: as bagas novas lisas. Cf. aetas, densus, flexus.
NOVEMBER, bris, bre, adj. - De novembro, relativo ao mês de novembro.
NOVEMBER, bris, subs. m. 3 - O mês de novembro. In caldario ab Augusto adNovembriem floret (FB): floresce na estufa de agosto a novembro. Cf. in.
NOVISSIMUS, a, um, adj. - O último, que se acha mais para fora. Experimentis novissimis: pelas experiências mais recentes.
NOV1TAS, atis, subs. f. 3 - Novidade; conhecimentos novos. Novitates Rubiacearum.
novidade (espécies novas) nas Rubiáceas.
NOVUS, a, um, adj. - Novo, recente; coisa ainda não conhecida. Species nova: espécie
nova. Genus novum: gênero novo. E Ducke, haec herba speciem novam sistit: segundo
Ducke, esta erva é uma nova espécie. Cf. an, corculum, creatio, delatus, igitur, inchoare,
initium, orbis, partitio, repertoríum, terminans, trado.
NOX, noctis, subs. f. 3 - Noite; escuridão. Noctu olens (Lh): que cheira à noite. Cf.
interdiu.
NOXA, ae, subs. f. 1 - Prejuízo, dano; desgraça. Cf. citra.
NOXIUS, a, um, adj. — Nocivo, prejudicial. Noxia nomina (Lp): nomes prejudiciais ou nocivos (mal cunhados ou impróprios). Plantae noxiae (Lp): plantas nocivas, prejudiciais.
Semina gallinis noxia (Ma): sementes deletérias para as galinhas (isto é, tóxicas). Cf. partium.
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NUCAMENTUM, i, subs. n. 2 - O mesmo que amentum Obsoleto.
NUCLEUS, nuclei, subs. m. 2 - Caroço; núcleo; semente; amêndoa das sementes; o que
está por dentro do endocarpo lenhoso das drupas. Desusado. Semina núcleo albuminoso
(FB): sementes com amêndoa dotada de endosperma. Cum pineae nucleis (M): com sementes de pinheiro. Cf. acinus, caro, drupa, fagineus, habens.
NUCOSUS, a, um, udj, - Relativo a noz. Cf. qualis.
NUDUS, a, um, adj. — Nú, sem órgãos protetores. Flor: sem cálice, mas com corola. Segundo Linné: sem ambos. Nudus si praedictis notis careat, adeoque iis opponitur (Lh):
(a folha) é nua quando carecer das notas precedentemente referidas, e por isso às mesmas se
opõe. Cf. adhaerens, anastomosis, apte, bacca. culmus. destitutus, oculus, punciura, sensus, supra, venosus, visibilis.
NULLIBI, adv. - Em nenhum lugar. Sexus nullibi species diversas constituit umquam
(Lp): o sexo, em lugar algum, já serviu para constituir espécies diversas.
NULLOMODO, adv. - De modo algum. Endocarpium nullomodo induratum ut in
Guettarda (FB): o endocarpo de modo algum é endurecido como em Guettarda.
NULLUS, a, um, adj. — Nenhum, ninguém. Com subs. no abi.: sem. Nullo negotio ou
Nullo modo: de maneira alguma, de nenhum modo. Cor plantis nullum (Lp): o coração
não existe nas plantas. Nulla planta absque cellulis: não há plantas sem células. Folia nullo
petiolo: folhas sem pecíolo. Nullius in medicina usus (M): de nenhum emprego em medicina. Ut nulla species his destituía (Lp): de modo que nenhuma espécie seja desprovida destes. Cf. abortus, affinis, affinitas, apparens, arbor, auferendus, commutandus, creatio, descriptus, discerno, embryo, frutex, ibi, infallibilis, membranaceus, notitia, officina, omnino, pono, propago, ratio, rotatus, scintia, sublatus.
NUM, part. interr. - Acaso? (espera-se resposta negativa). Num a nostra diversa? (FB):
acaso é diferente da nossa? Num simiae ratione pollent?: acaso os macacos têm inteligência?.
NUMERANS, numerantis, adj. - Que enumera, que conta. Hermannus secundum fructum gymnospermum et angiospermum numerans (Lp): Hermann enumera (os grupos)
de acordo com o fruto gimnospermo e angiospermo.
NUMERATUS, a, um, adj. - Numerado, contado. Laciniae praesertim numeratae (Lp):
as lacínias são, principalmente, contadas.
NUMERO, numeravi, numerantur, numeramus - Numerar, contar. Praefixis literis graecis
numeravi (Lh): enumerei por meio de letras colocadas à margem. Numerantur hodie VII
(Lp): consideram-se atualmente 7. Tríplices numerantur flores (Lp): são em número de
três as flores. Cf. numero, quot, pars, tot.
NUMEROSUS, a, um, adj. - Numeroso. Cf. endemicus, tunicatus.
NUMERUS, i, subs. m. 2 - Número. Stamina numero indefinita (FB): estames indefinidos quanto ao número. Cf. aberro, alius, collector, denoto, determinatus, dictus, enuntio,
eruo, huius, quoad, uncia.
NUNC, adv. - Agora; hoje em dia. Fructus nunc a me detectus: o fruto por mim agora
achado. Folia nunc obtusa nunc acuta: as folhas ora obtusas, ora agudas. Primo nunc in
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Brasília reperta: encontrada agora, pela primeira vez, no Brasil. Cf. alpha, describendus,
emendatus, naturalisatus, profero.
NUNCIA (nuntia), ae, subs. f. 1 - Mensageira. Gelu nuncia est (Lp): é mensageira do gelo,
anuncia a vinda do gelo.
NUNCUPATUS, a, um, adj. - Chamado, denominado. Abincolis "cura tudo"nuncupata
(FB): chamada "cura tudo" pelos habitantes. Cf. incola.
NUNCUPO, nuncupat, nuncupant, nuncuparunt, nuncupatur, nuncupantur - Declarar;
chamar, denominar. Polypodium Latinis Filicula nuncupatur (M): o Polypodium é chamado de Filicula pelos latinos. Incolae eam Jata nuncupant (FB): os habitantes chamam-na
Jata. Cf. hic.
NUNQUAM, adv. - Nunca. Nunquam nisi (Lp): só, somente. Species foliis nunquam
acutis: a espécie nunca possui folhas agudas. Cf. aestus, dabo, erumpo.
NUNTIA — Veja nuncia.
NUPER, adv. - Recentemente, há pouco. Nuperius: comp. n.Nuperrime.supeú.Plantae
rariores nuper detectae (FB): as plantas mais raras, recentemente descobertas. Nuper in
Europam introductus (Ma): introduzida, há pouco, na Europa. Cf. indefessus, species.
NUSQUAM, adv. - Em nenhuma parte; nunca. Nusquam non: por toda a parte. Cf.
visus.
NUTANS, nutantis, adj. - Que se balança; que se inclina; incünado. Fios nutans: flor
nutante, pendente (voltada para baixo).
NUTO, nutat - Balançar; inclinar. Noctu nutat (Lp): inclina-se durante a noite.
NUTRIMENTUM, i, subs. n. 2 - Aumento; nutrição, criação; alimento. Cf. haurio,
praebeo.
NUTRIO, nutriunt - Nutrir, alimentar, criar. Cf. lanugineus.
NUTRITIO, onis, subs. f. 3 - Nutrição. Nutritio ex humo (Lp): a nutrição procede da
terra.
NUTRIX, icis, subs. f. 3 - Ama de leite, alimentadora. Planta nutrix (FB): hospedeiro
(de parasito). Cf. exceptus.
NUX ('), nucis, subs. f. 3 - Noz (drupa com mesocarpo coriáceo, ao invés de carnoso).
Antigo: amêndoa. Nux, sêmen tectum epidermide óssea (Lp): a noz é a semente revestida de
epiderme óssea. Avellana nux: avelã. Nux cassa: noz oca, falhada. Cf. continens, drupa,
hiscens, vulgo.
NUX ( 2 ), nucis, subs. f. 3 - Medida ponderai usada por Dioscórides. A nux regia eqüivale
a 7 onças e a nux pontica a 1 onça.
NYMPHA, ae, subs. f. 1 - Ninfa. Cf. sumo.
O
OB, prep. com açus. - Diante de; devido a, por causa de. Petiolus ob limbum decurren-
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tem alatus: o pecíolo alado graças ao limbo decorrente. Ob id oxycedros appellatur (M):
em razão das mesmas, chama-se oxicedro. Ut disseminentur ob pulpam (Lp): para que
sejam disseminadas por causa da polpa. Ob stamina ex parte incrassata: devido aos estames parcialmente engrossados. Ob folia acuta species distincta (FB): espécie diferente
devido as folhas agudas. Cf. causa, conjungendus, copulatio, decurrens, is, penúria, ponderosus.
OBCORDATUS, a, um, adj. — O mesmo que obcordiformis. Também: obverse cordatus
(em forma de coração).
OBCORDIFORMIS, e, adj. - Quando a folha é invertida, ficando a parte excavada, mais
larga, no ápice. O mesmo que obcordatus. Folia obcordiformia.
OBDUCO, obducuntur - Revestir; cobrir; ocultar. Obduci cortice: cobrir-se de cortiça.
Cf. lanugo.
OBDUCTUS, a, um, adj. - Inteiramente coberto, revestido. Tenui lanugine obductae (M):
revestidas por pilosidade tênue. Cf. agmen, ros, vernix.
OBFIRMO (offirmo), obfirmatur - Fortalecer; teimar. Quae radicibus in saxis obfirmatur
(FB): a qual firma-se nas pedras por meio de raízes.
OBJECTUM, i, subs. n. 2 - Censura; objeto. Cf. diameter.
OBLIGATUS, a, um, adj. - Atado, preso; obrigatório. Parasitus obligatus: parasito obrigatório.
OBLINITUS, a, um, adj. - Untado, manchado. Cf. viscidus.
OBLIQUUS, a, um, adj. - Oblíquo. Folia oblíqua: folhas falcadas. Ex, in oblíquo: obliquamente, de lado. Ex oblíquo villosa (M): com os pêlos obliquamente dispostos. Obliquum, cum basisfolii coelum apex horizontem spectat (Lp): (a folha) é oblíqua quando a
base está voltada para o firmamento e o ápice para o horizonte.
OBLONGO-LANCEOLATUS, a, um, adj. — Oblongo-lanceolado, largamente lanceolado
(= late lanceolatus); a folha é larga, como oblonga, mas as duas extremidades são agudas.
Cf. lanceolatus.
OBLONGUS, a, um, adj. - Oblongo. Antigo: mais comprido do que largo. Folium oblongum cujus diameter longitudinalis aliquot superai transversalem et utraque extremitas
segmento circuli angustior est (Lh): folha oblonga, cujo diâmetro longitudinal supera, de
algumas vezes, o transversal e as duas extremidades têm a forma de segmento de círculo
mais estreito. Cf. anguste, aut, differo, edo, fusiformis, hiscens, lanceolatus, loculus,
nonnullus, panduraeformis, unde.
OBNATUS, a, um, adj. - Brotado; vivendo ao longo de. Species ripis fluminis obnata:
espécie que vive ao longo das margens do rio.
OBNOXIUS, a, um, adj. - Responsável perante a lei; sujeito a. Luxuriationibus minus
obnoxia (Lp): menos sujeitos aos excessos de viço (crescimento exagerado).
OBOLUS, i, subs. m. 2 — Medida ponderai que valia três chalcos (M). Empregada por
Dioscórides.
OBOVATUS, a, um, adj. — Obovado, mais largo para o ápice do que para a base. Obverse
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ovatum dicitur si petiolus angustiori folii parte inseratur (Lh): obovada chama-se a folha
se o pecíolo prende-se à parte mais estreita. Cf. ovatus.
OBREPO, obrepit — Aproximar-se, insinuar-se; surpreender. Scopulis obrepit inundatis
fluminis (FB): mete-se por entre as pedras inundadas do rio.
OBREPTUS, a, um, adj. - Vencido, surpreendido, ha errore obreptus (FB): de tal modo
se deixou levar pelo erro.
OBSCURATUS, a, um, adj. — Algo escuro. Apothecia disco obscurato: os apotécios com
o disco um tanto escuro.
OBSCURE, adv. - Obscuramente, confusamente. Folia obscure cordata: folhas indistintamente cordadas. Cf. vinose.
OBSCURUS, a, um, adj. - Escuro; obscuro, encoberto. Cf. effiguratus, species, virens.
OBSERVANDUS, a, um, adj. - O que deve ser observado. Cf. ulterius.
OBSERVATIO, onis, subs. f. 3 - Observação, nota. Cum observationibus botanicis et
aeconomicis (Lh): com anotações botânicas e econômicas.
OBSERVATUS, a, um, adj. - Observado, visto. Plantae per Brasiliam observatae (Lh):
plantas vistas através do Brasil. Observatis observandis (Lp): tendo sido observado o que
deve ser observado.
OBSERVO, observavi, observat, observamus, observavit, observa - Observar atentamente.
Structuram triplicem ubique observat botanicus (Lp): o botânico observa, em qualquer
parte, uma estrutura tríplice. Hoc observavit in (Lp): observou isto em. Horam diei observam flores semiflosculosi (Lp): as flores liguladas acompanham a sucessão do dia. Cf.
dabo, ejusmodi, imprimis, praediligens, spadix.
OBSESSUS, a, um, adj. - Cercado, rodeado. Segmenta lacinulis dense obsessa (FB): os
segmentos são densamente rodeados por pequenas lacínias. Cf. e, processus.
OBSITUS, a, um, adj. - Coberto de ou por. Fructu tuberculis obsito (Lp): com fruto coberto de tubérculos. Carpella pilis stellaribus obsita: carpelos revestidos por pêlos estrelados. Cf. sparsus, virgultum.
OBSOLETE, adv. - Obsoletamente. Obsoletius: comp. n. usado como adv. Carpidia obsoletius costata (FB): os carpídios quase sem riscas. Cf. serratus.
OBSOLETUS, a, um, adj. - Obsoleto, rudimentar, atrofiado. Em desuso. Ovarium obsoletum: ovário abortado.
OBSTANS, obstantis, adj. - Obstante, o que impede. Non obstante (FB): não obstante,
apesar de.
OBSTO, obstat - Impedir, estorvar; resistir. Dispositio irregularis obstat (FB): a disposição irregular impede.
OBTECTUS, a, um, adj. - Como obductus. Flores bracteis latis obtecti (FB): as flores cobertas por largas brácteas. Cf. brevi, densus, ferrugineus, glândula, pilus, pulvis.
OBTINEO, obtinet, obtinent - Ter, possuir; ganhar, obter. Lateria tria obtinet (Lp): pos-
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sui três lados. Communiter obtinet (Lp): geralmente demonstra. Idem in Cactis obtinet
(Lp): observa-se o mesmo nos cactos. Fructus non obtinent (Lp): não obtêm frutos.
OBTULIT (perf. indic. de offero) - Ofereceu, apresentou; causou. Semina plantarum
Indiae obtulit (Lh): ofereceu sementes de plantas da índia.
OBTURO, obturet - Fechar, tapar. Cf. madidus.
OBTUSE, adv. - Obtusamente, embotado, fracamente. Folia obtuse acuminata: folhas
com o ápice dotado de acúmen arredondado. Cf. emarginatus.
OBTUSUS, a, um, adj. - Obtuso. Obtusum si segmentum circuli folium terminei (Lh):
a folha é obtusa quando termina por segmento de círculo. Aplica-se também à base (folia
basi obtusa). É o oposto de agudo, este trazendo à mente a idéia de ponta cada vez mais
estreita. Quando o obtuso é largo a ponto de parecer meio círculo, dizemos arredondado
(rotundatus); se círculo completo, redondo (rotundus ou subrotundus), aplicado à forma
da folha em conjunto. Folium obtusum cum acumine: obtusa, mas finalizando por .pequenina ponta. O mesmo que mucronada ou acuminada (conforme o tamanho da ponta
apical). Cf. acinaciformis, acutus, crena, dolabriformis, linguiformis, nunc, patens,
praemorsus, retusus, rotundatus, rotundus, subrotundus, sulcatus.
OBVALLO, obvallatur - Cercar com trincheira, circunvalar; cercar. Setis parallelis longitudinaliter obvallatur (Lp): é cercada, longitudinalmente, por cerdas paralelas.
OBVENIO, obveniunt - Ir ao encontro de; acudir a; sobrevir, acontecer; ocorrer. Cf.
transitus.
OBVERSE, adv. - Inversamente. Indica posição ou direção contrárias às consideradas
normais. Folia obverse cordata (FB): folhas invertidamente cordadas (com a porção excavada no ápice). Indusia obverse reniformia (FB): os indúsios em forma de rim invertido
(com a concavidade para cima). Cf. ob, obovatus, obversus.
OBVERSUS, a, um, adj. - Virado, voltado, invertido. Folia obversa ou verticalia (Lp):
com a base mais estreita do que o ápice. Daí, teremos: obverse-ovata, obverse-cordata.
Correspondem ao que chamamos, hoje, obovada e obcordada. Cf. obovatus.
OBVERTO, obvertit - Virar alguma coisa para ou contra outra. Cf. adversus.
OBVESTIO, obvestit - Revestir. In his interne obvestit perianthium (Lp): nestas, reveste
internamente o cálice.
OBVIUS, a, um, adj. - Óbvio, claro, manifesto; comum, vulgar. Filices in regionibus tropicis obviae (FB): fetos comuns nas regiões tropicais. Cf. affinitas, solus.
OBVOLUTUS, a, um, adj. - Envolvido, coberto; encoberto, dissimulado. Prefoliação
(Lp): uma folha enrolada contra outra. Sêmen membranis pariter obvolutum (M): a semente é envolvida, do mesmo modo, por membranas. Culmi vaginis paene obvoluti (FB):
o colmo é quase inteiramente circundado pelas bainhas.
OBVOLVENS, obvolventis, adj. - Que envolve, cobre. Bracteae nonnunquam flores
obvolventes (FB): as brácteas algumas vezes envolvem as flores.
OCCASUS, us, subs. m. 4 - Queda; por do sol; morte. Flores solis occasu fragrantes:
flores que perfumam ao por do sol. Cf. sol.
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OCCIDENTALIS, e, adj. - Do ocidente, poente, oeste. Cf. índia.
OCCISUS, a, um, adj. — Morto, assassinado. Aviculae plumbo occisae (Lp): pequenas aves
mortas com chumbo.
OCCULTANS, occultantis, adj. - Que se oculta, esconde. Foliis caudicem fere occultantibus (FB): com as folhas quase escondendo o caule.
OCCULTO, occultant - Ocultar; disfarçar, dissimular. Plantae occultant (Lp): as plantas
ocultam (os frutos sob a terra).
OCCULTUS, a, um, adj. - Oculto, escondido. Soris sporangiis 5-6 in tomento occultis
(FB): com os soros dotados de 5-6 esporângios ocultos no tomento.
OCCUPANS, occupantis, adj. — Que ocupa; que se apodera de. Sori fadem inferiorem
occupantes (FB): soros que ocupam a face inferior. Cf. sinus.
OCCUPO, occupet, occupent, occupant, occupat - Ocupar; apoderar-se de; prender,
capturar. Cum acumina occupant discum (Lp): quando pontas ocupam o limbo. Cf. aculeatus, centrum, ita, pilosus, spinosus, stadium.
OCCURRO, occurrunt, occurrit - Apresentar-se, aparecer, ocorrer, etc. In locis asperis
silex occurrebat: o silex ocorria em locais acidentados. Cf. casus, individuum, manifestus,
naturalissimus, tellus, ubi.
OCHRACEUS, a, um, adj. - Cor de ocre, amarelo com matiz avermelhado.
OCHREA, ae, subs. f. 1 - Ócrea, apêndice membranáceo, tubuloso, que envolve a base do
entrenó onde o pecíolo se prende. Típico das Poligonáceas. A lígula, própria das Gramíneas, difere por não cercar completamente o ramo.
OCTIES, adv. - Oito vezes. Arista flosculum sexies octiesve superans (FB): a arista que
ultrapassa de 6 a 8 vezes o flósculo.
OCTO, adj. indecl. - Oito. Cf. prodiens.
OCTOBER, bris, subs. m. 3 - O mês de outubro.
OCTOBER, bris, bre, adj. - Relativo ao mês de outubro. Qí.floreo.
OCTONI, octonae, octona, adj. numerai distributivo - Cada vez oito; de 8 em 8. Cf. seni.
OCULUS, i, subs. m. 2 - Olho. Antigo: botão da flor. Fundus oculi: o fundo do olho.
Nudo óculo: a olho nú. Nudis oculis: a olhos desarmados. Cf. anastomosis, armatus,
tomentosus, venosus, visibilis.
ODOR, odoris, subs. m. 3 - Odor, cheiro. Ocymum citri odore: Ocymum com cheiro de
limão. Flosculum eius si contriveris sansuci odorem habet (Pa): a sua flor, se triturares,
apresenta odor de sansucus (planta). Pulpa odore massam panis fermentatam referi: a polpa, pelo cheiro, lembra a massa fermentada de pão. Cf. commendo, diaeteticus, gravis,
gustus, hircus, n/x/, ornatus, referens.
ODORATUS, a, um, adj. - Odorífero, fragrante. Cf. aestimo, et, minus.

215
0EC0N0M1A, ae, subs. f. 1 — Disposição, ordem, arranjo, economia. Oeconomia naturae: a ordenação das coisas da natureza.
OECONOMICUS, a, um, adj. — Econômico. Oeconomicus usus plantarum (Lp): o emprego econômico das plantas. Cf. observatio.
OECONOMUS, i, subs. m. 2 - Economista. Oeconomi usum plantarum in vita communi
tradunt (Lp): os economistas trataram do emprego das plantas na vida cotidiana.
OFFENSUS, a, um, adj. - Achado, encontrado. Viscinum in pseudobaccis offensum
(FB): a viscina encontrada nas pseudobagas.
OFFERO, offert, offerunt - Oferecer; mostrar, apresentar. Haec species varietates três
offert: esta espécie apresenta três variedades. Cf. describendus, glandulatio, nisi, obtulit.
OFFICINA, ae, subs. f. 1 - Oficina, fábrica; laboratório. Nulla nostris temporibus officina (M): nenhum laboratório, em nossos dias. Officinarum: das farmácias (dos farmacêuticos). Cf. appello.
OFFICINALIS, e, adj. - Oficinal, medicinal, reconhecido na Farmacopéia. Cf. catalogus.
OFFIRMO - Veja obfirmo.
OIDES — O que tem a aparência de; com o aspecto de; parecido com; da mesma forma
que. Compõe substantivos; em português: óide. Ascyroides, is, subs. m. 3 (P): parecida
com Ascyron. Os adjetivos correspondentes levam oideus, a, um, em vernáculo: óideo e
óidea. Ascyroideus, a, um: algo semelhante a Ascyroides. Lp. não admitia nomes genéricos assim terminados: p. ex., Agrimonoides. Através do tempo, contudo, os botânicos não
têm distinguido oides de oideus, considerando-os como iguais. Segmenta corollae monopetalae in oides terminantur (Lp): os segmentos da corola gamopétala finalizam em óides.
Cf. deltoides, oideus, rhizoides.
OIDEUS — Compõe adjetivos correspondentes a oides. Em língua materna: óideo e óidea,
com acento no o. Reina a maior liberdade no uso dessas terminações, não se observando,
muitas vezes, o fato de ser oides para formar substantivos e oideus para adjetivos relacionados com oides. Assim, a apófise mastóide fica na região mastóidea. Cf. deltoideus,
oides.
OLEA, ae, subs. f. 1 - Oliveira; azeitona. Oleae folius (oleifolius): com folhas de oliveira.
Cf. et.
OLEAGINOSUS, a, um, adj. - Oleaginoso. Cf. albumen.
OLEIFER, a, um, adj. - Que produz óleo. Mesophyllum saepe lacunis oleiferis instructum: o mesófilo freqüentemente provido de lacunas cheias de óleo.
OLENS, olentis, adj. - Dotado de odor, em geral agradável; olente, etc. Cf. merda, nox,
recens.
ÓLEO, olet, olent - Cheirar, perfumar, exalar odor. Grave olere: cheirar mal. Crocum
olet: tem odor de açafrão. Cf. itidem, suaviter.
OLEUM, i, subs. n. 2 — Óleo, azeite. Oleum laurinum: o óleo de louro. Oleum mite e
fructibus exprimitur pro acetariis receptum (Ma): extrai-se, por compressão, um óleo
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suave dos frutos que é admitido nas saladas. Cf. calefactorius, causa, largior, scateo,
suppedito.
OLIM, adv. — Outrora, antigamente. Species olim descriptae: as espécies antes — outrora — descritas. Olim planta dieta fuit (Lp): outrora a planta foi chamada.
OLITORIUS, a, um, adj. — Referente a hortaliça, legume. Cf. hortus.
OLLA, ae, subs. f. 1 - Panela de barro. Olla plantigera (Lp): vaso de barro para plantas.
Cf. manipulus.
OLLIFORMIS, e, adj. - Em forma de panela de barro (Lp).
OMISSUS, a, um, adj. - Omitido, abandonado. Omissas indicai plantas (Lp): revela as
plantas omitidas.
OMNIA, nom. pi. de omnis - Tudo, todas as coisas. Maior minori per omnia respondei
(M): a maior corresponde à menor por tudo (sob todos os pontos de vista). Cf. contritus,
opera, per, similis, tellus, vegetabilia.
OMNIBUS, abi. pi. de omnis - Para em todos. Cf. arbitror, integer, qualitas, rotundus.
OMNINO, adv. - Completamente, inteiramente. Corolla omnino glabra: corola inteiramente glabra. Nulli omnino exstant cotyledones (Lp): não há absolutamente cotilédones
(com negativa: absolutamente). Cf. abhorrens, dissimilis, Índoles, quid, unitus.
OMNIS, omne, adj. - Todo, inteiro; o total de. Omne: tudo. Per omnia: por tudo (motivos, razões, caracteres, etc). Ab omni parte (= omni ex parte): em todas as partes. Legis
eam omni tempore (Pa): colha-se em qualquer época. Omni floret tempore (Pa): floresce
sempre. Herbarium praestat omni icone, necessarium omni Botânico (Lp): o herbário
supera qualquer desenho, é necessário a todo botânico. Articulatus omnis fruetus dehiscit
(Lp): todos os frutos articulados se abrem. Planta omnis: a planta inteira. Plantae omnes:
todas as plantas. Cf. a, aevum, alo, antecedo, condo, convênio, crispus, cuius, deest, differens, diffusus, distat, distichus, distinetissimus, efficio, exclusus, exiens, flora, generatio,
herba, imno, inaequalitas, inter, monstrat, naturalis, ovum, pars, per, quoque, ratio.
ONEROSUS, a, um, adj. - Pesado. Cf. adeoque.
ONUSTUS, a, um, adj. - Coberto de, carregado de. Ramifloribus onusti: os ramos cheios
de flores. Spadices denique fructuum pondere onusti cernui (FB): os espádices, sobrecarregados com o peso dos frutos, no fim são pendentes. Ligula staminodüs onusta (FB):
a ligula cheia de estaminódios.
OPACUS, a, um, adj. - Opaco; frondoso, espesso; sombrio, umbroso. Nascitur locis
opacis et mundis (Pa): acha-se em lugares sombrios e limpos. In locis opacis circa frutices
(Pa): em locais umbrosos junto aos arbustos.
OPE, abi. sing. de ops - Por força de, devido a. Rami cpe vermium parasiticorum incrassati (FB): os ramos são engrossados devido aos vermes parasitos (larvas). Cirrhiope discorum adhaerentium ad substratum firme adhaerentes (FB): as gavinhas firmemente presas
ao substrato por meio de discos adesivos. Ope florum copiosorum: por força das flores
mais numerosas. Cf. affixus, chemicus, fio, infixus, raphe,
OPERA, ae, subs. f. 1 - Trabalho; esforço; diligência. Máxima opera adhibita (FB): tendo
aplicado a maior diligência (abi. abs.). Cf. adhibitus.
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OPERA - Nom. pi. n. de opus. Opera omnia: todas as obras; a obra inteira, completa.
OPERCULUM, i, subs. n. 2 — Opérculo, tampa, porção destacável que fecha o pixídio e a
cápsula dos musgos, etc. Cf. adhucdum, concolor, dejectus, quod.
OPINIO, onis, subs. f. 3 — Conjetura, opinião, suposição, cf. comprobatus, explosus,
reprobatus, vulgus.
OPORTET - Ser necessário; ser conveniente. Cf. os.
OPPIDUM, i, subs. n. 2 - Cidade. Prope oppidum Ega (FB): perto da cidade de Ega.
OPPONO, opponitur - Por diante de; opor; etc. Perianthium, autem, opponitur (Lp):
o perianto, porém, opõe-se. Cf. ergo, inermis, nudus, pulvinus.
OPPOSITE, adv. - Opostamente; contrariamente. Cf. pinnatus (adj.).
OPPOSITUS, a, um, adj. — Oposto; contrário. Opposita cum caulina folia duo eregione
collocentur interfecto caule (Lh): as folhas são opostas quando, de uma região, destacam-se duas, havendo caule entre elas. Isto é, ocorrem duas folhas em cada nó. Sed
calyci opposita (Lp): mas, opostos ao cálice. Mori, oppositum vitae est (Lp): morrer é o
contrário de vida. Cf. anceps, brachiatus, compressus, congener, connatus, cruciatim.
OPTIME, adv. — Superl. de bene. Otimamente, perfeitamente. Folia optime ovalia: folhas
perfeitamente ovais. Cf. destruo, moneo, species.
OPTIMUS, a, um, adj. - Superl. de bônus. Ótimo, o melhor de todos. Cf. apricus.
OPUS, operis, subs. n. 3 — Obra, trabalho. Opus est: é necessário, é preciso. Operum,
quae in hoc opusculum citavi: das obras, que citei neste livrinho. Doctissimum suo tempore opus (Lh): a obra mais erudita na sua época. Nec opus est corde (Lp): nem é necessário um coração. Index totius operis (DC): índice da obra toda. Cf. excerptus, huius,
ipse, jactura, labor, liana, monographus, necessarius, par, parabilis, phytologus, varietas,
varius.
OPUSCULUM, i, subs. n. 2 - Dim. de opus: pequena obra, opúsculo; livrinho. Opusculum
doctum (Lh): livrinho erudito. Cf. complectens, opus, sacer.
ORA, ae, subs. f. 1 - Extremidade; litoral, margem; orla. Ad oram maritimam (FB): na
orla marítima. Brasiliae ora orientalis (FB): a costa oriental do Brasil. Cf. margo.
ORATIO, onis, subs. f. 3 - Fala, faculdade de falar; discurso. Cf. habitabilis.
ORATOR, oris, subs. m. 3 - Orador. Oratores quaecunque scientiam docte ornant (Lp):
os oradores ilustram sabiamente a ciência, de variadas maneiras.
ORBATUS, a, um, adj. - Destituído. Specimina stipulis fere orbata (FB): exemplares
quase destituídos de estipulas.
ORBICULARIS, e, adj. - Redondo; orbicular, circular e chato; em forma de disco. Cf.
apothecium, frons, ludo.
ORBICULATUS, a, um, adj. — Orbicular, esférico. Folium orbiculatum cujus diameter
longitudinalis et transversalis aequales sunt (Lh): folha orbicular, cujo diâmetro longitudinal é igual ao transversal. Comprimento igual à largura. Cf. accedo.
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ORBICULUS, i, subs. m. 2 — Dim. de orbis: pequeno círculo, disco em geral. Segundo
DC: bossa circular na base da corola que circunda os órgãos reprodutivos. Cf. pileus.
ORBIS, is, subs. m. 3 - Círculo, anel; mundo. Orbis terrae, orbis terrarum: a terra. Ex novo orbe (Lh): do novo mundo (Américas). Species orbis novi: as espécies do Novo Mundo.
Cf. antiquus, corymbus, delatus, jactura, historia, regio, vagans, vetus.
ORDO, ordinis, subs. m. 3 - Ordem;grupo. Correspondia à família moderna, mesmo nos
volumes mais antigos da Flora Brasiliensis. Et quidem commode in sex ordines dividi possunt (FB); e certamente podem ser divididos comodamente em seis grupos. Characteres
Myrtalium ordinis notati: caracteres da ordem Myrtales presentes. Ordo est classium
subdivisio (Lp): a ordem é uma subdivisão da classe. Cf. alga, digero, gravidus, Linnaeus,
multiplex, perago, pharmacopaea, pharmacum, praelectio, seplasiarius, singuli, sparsus.
OREAS, eadis, subs. f. 3 - Oréade, ninfa das montanhas. Nome dado por Martius à planta
que habita a regio montano-campestris a qual engloba os campos elevados do planalto
central Brasileiro. PI.: Oreades. PI. aut Dryas aut Oreas (FB): planta que vive seja na floresta atlântica, seja no planalto central (cerrado, campo). Martius regionem montano-campestrem appellavit ejusque plantas Oreades (FB): Martius denominou a região montano-campestre e suas plantas de oreades.
ORGANENSIS, e, adj. - Próprio da Serra dos Órgãos. Piloearpus organensis. Cf. colligo,
de, repertus.
ORGANUM, i, subs. n. 2 - Órgão. Frutificationis organa (FB): os órgãos da reprodução.
Organa rudimentaria (FB): órgãos rudimentares, reduzidos, atrofiados. Organa nutritiva:
órgãos vegetativos, em oposição aos organa reproductiva. Ainda: organa accessoria: pêlos,
escamas, espinhos, etc. Cf. ejusmodi, elementaris, propagatorius.
ORGYA, ae, subs. f. 1 - Braça ou hexapoda, a distância entre os dois braços abertos
(Lp). Mais ou menos 6 pés (1,80 m). Corresponde, ainda, à humana estatura. Arbuscula
orgyas quatuor altitudine non excedens (FB): arvoreta que não ultrapassa 4 braças na
altura.
ORGYALIS, orgyale, adj. - Que mede uma braça (1,80 m). Frutex orgyalis: arbusto com
1,80 m. Arbor sexorgyalis: árvore com 1,80 m.
ORIENTALIS, e, adj. - Oriental, do nascente, leste. Cf. nomenclatio, ora.
ORIFICIUM, i, subs. n. 2 - Orifício, abertura, perfuração vascular. Vasis orificiis simplicibus instructis: com vasos dotados de perfurações simples. Cf. emergio.
ORIGINALIS, e, adj. - Original. Exemplaria originalia (FB): exemplares originais, típicos, descritos em primeiro lugar. Cf. collatus.
ORIGINARIUS, a, um, adj. - Originário. Cf. autópsia, specimen.
ORIGO, iginis, subs. f. 3 - Origem; base. Folia lata origine in acutum desmentia (M):
as folhas, largas na base, terminando agudamente. Cf. etymologus, mucronatus.
ORINOCENSIS, e, adj. - Natural do Orenoco ou Orinoco, Venezuela. Cf. indus.
ORIOR, oritur, oriuntur — Levantar-se; nascer, aparecer; originar-se. Oriuntur ex eo
baccae (M): nascem dele bagas. Oritur luxurians fios (Lp): a flor luxuriante origina-se.
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Fios e dorso frondis oritur (FB): a flor provém do dorso da fronde. Cf. dichotomia, rursum.
ORIUNDUS, a, um, adj. — Oriundo, proveniente, originário. Nomen oriundum ex civitate
Manaus: nome oriundo da cidade de Manaus. Alae petioli ex caule oriundae: as asas do
pecíolo, provenientes do caule. Cf. annulus, matricalis.
ORNAMENTUM, i, subs. n. 2 - Aparato; ornamento, enfeite. Cf. aestimo, efferatus.
ORNATUS, a, um, adj. - Ornado, adornado. Sentido e uso idênticos a instructus e
praeditus. Calyx pilis glandulosis ornatus (FB): o cálice dotado de pêlos glandulosos.
Flores odore suavi ornati: as flores dotadas de agradável perfume. Cf. adpressus, glândula, nervus, rubicundus, subtus, tubus.
ORNO, ornant - Preparar; adornar, enfeitar. Cf. orator.
OROBUS, i, subs. m. 2 - Medida para secos segundo Dioscórides. Cf. chalcus.
ORTHODOXUS, a, um, adj. - Ortodoxo. Orthodoxi systematici e fructificationis vero
fundamento methodum desumserunt (Lp): os sistematas ortodoxos escolheram o método segundo o verdadeiro fundamento da frutificação.
ORTUS, a, um, adj. - Nascido, oriundo. Orta a radice (Lp): oriunda da raiz. Stamina ex
centro floris orta: os estames são oriundos do centro da flor. Cf. corticalis, delapsus, quL
ORTUS, us, subs. m. 4 - Nascimento; origem; começo. Ortus ex semine velgemma (Lp):
o nascimento processa-se através da semente ou broto. Cf. fungus, sol, triduwn.
OS, oris, subs. n. 3 - Boca; fauce (corola). Herbae sucum in ore contineri oportet (Pa):
convém reter na boca o suco da erva. Ad vitia oris aut gulae (Pa): para os defeitos da boca
ou da garganta (faringe). Os portus: entrada do porto. Não confundir com os, ossis: osso.
Cf. circumsectus, constrictus, contractus, is, nimirum.
OS, ossis, subs. n. 3 - Osso. Cf. continuus, fractus.
OSSEUS, a, um, adj. - Ósseo, referente a osso. Cf. nux.
OSSICULUM, i, subs. n. 2 - Dim. de os, ossis: ossinho. Cf. continens.
OSTENDO, ostendant, ostendit - Oferecer; mostrar, manifestar. Cf. cicatricula.
OSTIOLUM, i, subs. n. 2 - Ostíolo, pequeno orifício. Stomata ostiolis rimosis instructa
(FB): os estômatos possuem ostíolos em forma de fenda. Cf. pertusus.
OSTIUM, i, subs. n. 2 - Entrada, acesso; embocadura; porta. Versus ostia fluminis Tocantins (FB): em direção à foz do rio Tocantins.
OVALIS, e, adj. - Oval. Segundo Lp.: o mesmo que ellipticus. Folium ovale sive ellipticum: folha oval ou elítica. Cf. aut, ellipticus, optime, scilicet.
OVARIUM, i, subs. n. 2 - Ovário. Linné, nas plantas, dizia germen, que comparava ao
dos animais, para os quais reservava o termo ovarium. Ovarium superum, inferum: ovário
supero, ínfero. Cf. effetus, parietalis, possideo.
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OVATO-LANCEOLATUS, a, um, adj. - Ovado-lanceolado. E basi ovata longe lanceolatus: longamente lanceolado, com a base ovada. Cf. ovatus.
OVATUS, a, um, adj. - Ovado, em forma de ovo. Folium ovatum cujus diameter longitudinalis superai transversalem, et basis folii segmento circuli inscribitur, superior vero pars
versus apicem angustatur (Lh): folha ovada, cujo diâmetro longitudinal supera o transversal, a base tem a forma de segmento de círculo e a porção superior estreita-se na direção
do ápice. O contorno lembra meia casca de ovo, cortado longitudinalmente, mais larga na
base do que no ápice. Obverse ovatum: ovado em sentido inverso: maior largura no ápice
do que na base; o mesmo que obovatus. Ovato-lanceolatus: ovado-lanceolado; folha ovada, mas se estreitando bastante para o ápice. Cf. bifurcus, cordatus, cordiformis, ex, obovatus, ovato-lanceolatus, thyrsus.
OVIS, is, subs. f. 3 - Ovelha; lã. Ovibus grata species (Lp): espécie agradável aos carneiros
(procurada pelos).
OVULUM, i, subs. n. 2 - Óvulo. Ovulum anatropum: óvulo anátropo. Ovula loculo seriatim affixa (FB): os óvulos inseridos no lóculo em série. Cf. basilaris, duplex, quisque,
quum.
OVUM, i, subs. n. 2 - Ovo. Linné comparava-o à semente. Omne vivum ex ovo (Harvey;
Lp): todo (ser) vivo provém de um ovo. Albus ovi: a clara do ovo. Cf. álbum, columbinus,
destituo, dictito, et, forma, pateo, viscinum.
OXYBAPHUS, i, subs. m. 2 - Medida para líquidos segundo Dioscórides.
OXYCEDROS, i, subs. m. 2 - Cedro com folhas agudas. Cf. ob, specto.
OXYMEL, i, subs. n. 2 - Oximel. Cf. quartarius, semiuncia.
P
PABULUM, i, subs. n. 2 - Pasto, pastagem; forragem, alimento. Pro papulo (Lp): como
alimento.
PACIFICUS, a, um, adj. - Do Pacífico ou regiões por ele banhadas.
PACIFICUS, i, subs. m. 2 - (Oceano) Pacífico. Jnsulae maris Pacifici (FB): ilhas do
Oceano Pacífico.
PAENE (pene), adv. - Quase. Folia paene pellucida: as folhas quase translúcidas. Cf.
declivum, obvolutus, tangens.
PAENULTIMUS, a, um, adj. - Penúltimo. Ad basin segmentorum paenultimorum (FB):
na base dos penúltimos segmentos.
PAGINA, ae, subs. f. 1 - Página, face da folha. Superiora in pagina: na face superior. Cf.
denoto, tantum, uterque.
PAGUS, i, subs. m. 2 - Aldeia; distrito. Habitai circa pagum Minas (FB): vive nas proximidades da aldeia Minas.
PALACEUS, a, um, adj. — Folia palacea (FB): folhas mais ou menos orbiculares nas quais
o pecíolo prende-se num ponto periférico - em oposição às peitadas, em que ele se insere
no centro do limbo.
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PALARIS, e, adj. - Refere-se à pá. Diz-se da raiz axial ou pivotante (quando a raiz está
em continuidade perfeita com o caule). Desusado. Cf. perennans.
PALATUM, i, subs. n. 2 — Céu da boca, abóbada palatina; projeção da fauce da corola
personada. Palatum est gibbositas prominens in fauce corollae (Lp): o palato é uma
abóbada que faz saliência na fauce da corola.
PALEA, ae, subs. f. 1 - Pálea, pequena escama; partes membranáceas do receptáculo
comum (capítulo); escamas do caule das Pteridófitas. Gramíneas: pálea ou glumela superior, bractéola que circunda a flor (Cf. lema). Cf. condido.
PALEACEUS, a, um, adj. - Provido de. ou semelhante a, pálea (brácteas das flores das
Gramíneas). Antigo: flor masculina; escamas dos caules, etc. Cf. masculus, parce.
PALEAEFORMIS, e, adj. - Semelhante a páleas. escamas. Pili paleaeformes (FB): pêlos
semelhantes a escamas.
PALEATUS, a, um, adj. — Dotado de páleas, escamas que separam as pequenas flores do
capítulo. Receptaculum paleatum.
PALLENS, pallentis, adj. — Pálido, lívido; amarelado. Cf. varius.
PALLIDE, adv. — Palidamente. Cf. ambitus,
PALLIDUS, a, um, adj. - Pálido, descorado. Cf'. flosculus.
PALLIUM, i, subs. n. 2 - Capa. Alterius vero pallii specimina (FB): exemplares, porém,
de outra capa (de herbário).
PALMA, ae, subs. f. 1 — Palmeira. Palmae: família de plantas. De Palmarum structura:
sobre a estrutura das palmeiras (= das Palmae). Cf. caespitosus, família, fossilis, gigno,
historia, proprius, savanna.
PALMARIS, e, adj. - Que mede 1 palmo.
PALMATIFIDUS, a, um, adj. - Palmatífido. Folia palmatifida: folhas palmatífidas, são as
fendidas cujos lobos partem todos da base (palmadas). Cf. palmatus, trilobus.
PALMATUS, a, um, adj. - Palmado. Nervi palmati; nervuras palmadas. Palmatum dividitur a suprema parte ultra médium vel ferme ad basin (Lh): (a folha) palmada divide-se,
a partir de cima, além do meio ou quase até a base. Lembra os dedos da mão aberta, porções presas em torno de um ponto. Conforme a profundidade dos recortes: palmatilobadas
palmatifendidas (palmatífidas), palmatipartidas e palmatissectas. Pode-se designá-las pelo
número de lobos ou de segmentos: trilobadas, quadri-, quinque-, sex-, etc. Ci.fissus, lobatus, sectus.
PALMIFORMIS, e, adj. - Semelhante à palma, palmado. Folia palmiformia: folhas palmadas. Desusado.
PALMINERV1S, e, adj. - Palminérveo. Folia palminervia.
PALMUS, i, subs. m. 2 - Palmo: largura dos quatro dedos da mão unidos, exceto o polegar (Lp). Vale 3 onças parisienses ou três polegadas (7,35 cm).
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PALUDOSUS, a, um, adj. - Que vive nos pântanos; paludoso, pantanoso. Crescit in paludosis maritimis (FB): vive nos mangues (mangrove).
PALUS, i, subs. m. 2 - Poste, estaca. Pali: pequenos filamentos formando um verticilo
mais curto que ocorre na corona das Passifloráceas, por dentro e na base dos raios (radii).
PALUS, paludis, subs. f. 3 - Brejo, pântano, paul. Nascitur in paludibus plurimum: é
achada sobretudo nos pântanos (lugares alagados).
PALUSTER (ou palustris), tris, adj. - Pantanoso, palustre, paludícola, que vive nos brejos. Segundo Lp.: águas aumentadas pelas chuvas, com fundo limoso. In lacunosis, palustribus enascitur (M): surge em lugares esburacados, pantanosos.
PAN, panis, subs. m. 3 - Pã, deus protetor das florestas, dos rebanhos, etc. Pan Suecus:
os campos suecos (dissertação de Linné onde deu início à nomenclatura binaria, a 9.12.
1749). Trata da utilidade das plantas como alimento para os animais.
PANDENS, pandentis, adj. - Que se estende. Folia in latum se pandentia (M): as folhas
desenvolvem-se segundo a largura (= estendendo-se em largura).
PANDURAEFORMIS, e, adj. - Panduriforme. Panduraeforme est oblongum, lateribus
coarctatis, superne latius, inferne adhuc latius (Lh): (a folha) panduriforme é oblonga,
com os lados estreitados, para cima mais larga, para baixo mais larga ainda. Pandus sendo
alaúde, por extensão algo como viola - poder-se-á dizer violada ou violina. Folha violada
será a que for oblonga com uma constricção na região mediana. Assim, panduriforme é
violada com a base mais larga.
PANÍCULA, ae, subs. f. 1 - Panícula. Segundo Linné: flores esparsas em pedúnculos
diversamente subdividido. Paniculae rami ad 50 cm longi: os ramos da panícula medem
50 cm no comprimento. Panícula diffusa (Lp): panícula frouxa (com pedicelos afastados,
abertos). Panícula coarctata (Lp): panícula adensada (com pedicelos aproximados). Cf.
axis, cincinnus, divuhus, fultus, thyrsus.
PANICULATUS, a, um, adj. - Dotado de panícula, paniculado. Infl. paniculata.
PANIS, is, subs. m. 3 - Pão. Panem lucrando: para ganhar o pão. Cf. odor, pistatus.
PANNUS, i, subs. m. 2 - Pano. Prope medullam pannum quoddam (M): uma certa excrescência perto da medula. Cf. gossypinus.
PAPAVER, averis, subs. n. 3 - Papoula. Cf. suus.
PAPILIONACEUS, a, um, adj. - Semelhante a uma borboleta. Pseudo-papilionácea: com
prefloração carenal. Papilionácea irregularis: petalo inferiore cymbiforme, superiore
adscendente, lateralibus solitariis (Lp): (a corola) papilionácea é irregular: a pétala inferior
é cimbiforme, a superior é ascendente, as laterais solitárias.
PAPILLA, ae, subs. f. 1 - Mamilo; papila, verruga. Papillae stigmaticae: papilas estigmáticas, pequeninos mamilos ou vesículas existentes sobre o estigma, cuja função é reter o
pólen e facilitar a sua germinação - razão por que são pegajosas e úmidas. Segundo DC:
protuberância pequena, alongada, mole e compacta. Cf. attigo, glândula.
PAPILLOSUS, a, um, adj. - Papiloso, com a superfície semeada de pequenas elevações
ditas papilas ou vesículas. São mais ou menos translúcidas, no que diferem das verrugas
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(cf. verrucosus). Papillosum si vesiculae minimae tegant filii superficiem (Lh): (a folha)
é papilosa quando pequeníssimas vesículas cobrirem a sua superfície. São papilas, mínimas saliências que dão a impressão de relevo à lente. Próprias dos estigmas.
PAPPUS, i, subs. m. 2 — Papus ou papo, órgão cerdoso, em forma de pára-quedas, no
ápice de muitos frutos anemocóricos (cálice), às vezes em sementes (arilo). À haste que
o eleva muitas vezes dá-se o nome de estipe. Pappus corona pennacea, pilosave volitans
(Lp): o papo é uma coroa filamentosa ou pilosa que esvoaça (da semente). Especialmente
nas Compostas. Sêmen pappo coronatum: a semente encimada por um papus. Fructus
pappo carentes: os frutos sem papus. Pappus pilosus ou simplex: com filamentos simples.
Pappus plumosus: com filamentos ramificados como penas. Pappus sessilis, stipitatus, etc.
PAPYRUM, i, subs. n. 2 - Papiro. Cf. siccandus.
PAR, paris, subs. m. 3 — Par, duas coisas iguais. Filamenta per paria coalita (FB): os filetes soldados aos pares. Opus sine pari (Lh): obra sem igual. Cf. appositus, conjugadus,
decussatim, fuisse.
PARABILIS, e, adj. - Que facilmente se arranja. Opera facile parabilia: obras facilmente
adquiridas.
PARABOLICUS, a, um, adj. - Folha praticamente ovada, mas com o ápice bem arredondado e as margens convergentes. Parabolicum cujos diameter longitudinalis superai transversalem et a basi sursum angustatur in semiovatum (Lp): (folha) parabólica, cujo diâmetro
longitudinal supera o transversal e, da base para cima, estreita-se em semioval. É truncada
na base.
PARAENESIS, is, subs. f. 3 — Prescrição, indicação. Paraeneses ad rem herbarium (Lh):
prescrições acerca da Botânica.
PARAENSIS, e, adj. — Paraense, natural do Pará. Cf. passim.
PARALLELE, adv. — Paralelamente. Cf. nervosus.
PARALLELINERVIS, e, adj. - Paralelinérveo. Cf'. fasciatis.
PARALLELOGRAMMUS, a, um, adj. - Paralelogramo, composto de linhas paralelas.
Retis areolis parallelogrammis laxissimis (FB): com as aréolas da rede muito frouxas, em
forma de paralelogramo (retículo nas folhas dos musgos, formado pelas paredes celulares).
PARALLELUS, a, um, adj. - Paralelo. Dissepimentum parallelum (Lp): quando o septo
das síliquas tem a mesma largura que as valvas. Nervi paralleli. Cf. ciliatus, creber, linearis,
obvallo, planus, striatus.
PARANAENSIS, e, adj. - Paranaense, natural do Paraná. Cf. província.
PARAPHYSIS, is, subs. f. 3 - Paráfise, hifa estéril dos corpos frutíferos de fungos e
liquens. Musgos: filamento estéril encontrado por entre os anterídios. Paraphyses arcte '
aut laxe conglutinatae: as paráfises cerrada ou frouxamente reunidas. Cf. dictus, diffluxus,
incretus.
PARASITICUS, a, um, adj. - Parasito ou parasita. Species parasitica super Cassiam: espécie parasita sobre Cássia. Cf. alter, in ope, super.
PARASITUS, i, subs. m. 2 - Parasito, masc. Cf. obligatus.
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PARASTEMONES, is, subs. n. 3 - Verticilo de estaminódios. Cf. staminoides.
PARATRACHEALIS, e, adj. — Paratraqueal. Cf. parenchyma.
PARCE, adv. - Parcamente, escassamente; pouco. Stipites parce paleaceis (FB): os estipes
com poucas páleas ou escamas. Disco parce hispido (FB): com o disco escassamente híspido.
PARCUS, a, um, adj. — Pouco, escasso; poupado. Flores parei (FB): as flores são poucas.
Cf. caro.
PARENCHYMA, parenchymatis, subs. n. 3 - Parênquima, tecido de células mais ou menos isodiamétricas. No plural, segue a segunda declinação. Parenchymate paratracheali,
imperfecto: com o parênquima paratraqueal incompleto. Parenchymate corticali (FB):
com o parênquima cortical. Cf. effiguratus, faretus.
PARENCHYMATICUS, a, um, adj. - Parenquimático. Cf. radius.
PARENS, parentis, subs. m. ou f. 3 - O pai, a mãe; pi. os pais. Parenti neutri exacte similis (Lp): não é exatamente semelhante a nenhum dos dois pais. Cf. soboles.
PARENTHESIS, is, subs. m. 3 - Parêntese. Parenthesis subintellecta (Lp): parêntese
subentendido.
PARIES, tis, subs. f. 3 - Parede. Cf. adnatus, columella, humorosus, Iiquescens, válvula.
PARIETALIS, e, adj. - Que vive sobre paredes e muros. Placentação: óvulos inseridos
sobre as paredes carpelares. Ovaria parietalia: inseridos sobre as paredes escavadas do
receptáculo (roseira). Cf. sutura.
PARIETINUS, a, um, adj. - Como parietalis. In parietinis locis (Pa): nas arruinadas muralhas. Cf. fere.
PARIPINNATUS, ta, tum, adj. - Paripenado ou paripinado, folha composta penada
terminando por dois folíolos. O mesmo que abruptus pinnatus.
PARISIENSIS, e, adj. - Parisiense, de Paris. Neologismo mais recente do que parisimus.
Cf. botanicum.
PARISINUS, a, um, adj. - De Paris, França. Cf. pes, schola.
PARITER, adv. - Igualmente, do mesmo modo. Corolla pariter longa ac stamina: corola
tão longa quanto os estames. Cf. obvolutus.
PARO, parant, paratur - Preparar; fornecer, produzir. Ex ligno veteri parant tineturam
(FB): preparam uma tintura com a madeira velha. E qua lacca paratur (Ma): mediante a
qual se prepara uma laça.
PARS, tis, subs. f. 3 - Parte. Magnam partem: em grande parte. Maximam partem: pela
maior parte. Hujus partes VII numerantur (Lp): contam-se como 7 as suas partes. In
omnibus ejusdem partibus (Lp): em todas as partes da mesma. Partes três pistilli (Lp):
o gineceu tem três partes. Cyathi quartem partem: a quarta parte do ciato. Cf. a, adnecto,
angulus, anversus, at, aversus, bifidus, carinatus, cuneiformis, decurrens, differens, duodecimus, ellipticus, esse, exserens, ille, imbricatus, intorsio, laciniatus, magnus, maximus,

225
ob, obovatus, omnis, palmatus, patulus, plumula, pro, radicula, revolutus, nigosus, seco,
signator, subulatus, temporarius, trilobus, ultra, undulatus.
PARTIALIS, e, adj. - Parcial; secundário. Cf. umbella.
PARTÍCULA, ae, subs. f. 1 — Dim. de pars: partícula. Segundo Lp.: pontuação. E minimis particulis humi (Lp): (oriundo) das mais insignificantes partículas de terra. Cf. interstinctus.
PARTIENS, partientis, adj. — Que se parte, divide. In coccos bivalves partiens: que se divide em cocos bivalves.
PARTIM, adv. - Parcialmente, em parte. Sunt partim venenatae, partim vix noxiae (Lp):
são, em parte, venenosas, em parte apenas nocivas.
PARTITIO, onis, subs. f. 3 — Divisão; subdivisão, repartição. Partitiones: subdivisões das
folhas que penetram além do meio, atingindo as proximidades da nervura central ou da
base. Intra cellulam unam duae novae partitiones apparent: no interior de uma célula aparecem duas novas divisões. Partitio scientiarum: classificação das ciências.
PARTITUS, a, um, adj. - 0 que repartiu; partido. Partitum est divisum usque ad basin
(Lp): (a folha) partida é dividida até perto da base. Donde, bipartitus, tripartitus, etc. até
multipartitus. Folia partita: folhas partidas, cujas reentrâncias (seios) chegam quase até a
nervura central ou o ápice do pecíolo. As porções do limbo são chamadas segmentos. Tais
folhas podem ser designadas segundo o número de segmentos: bi-, tri-, quadri-, etc, multipartidas. Cálice: as sépalas são quase livre. Cf. palmatus, pinnatus, quinquepartitus.
PARUM, adv. - De menos, pouco. Species parum nota (FB): espécie pouco conhecida.
Flores rachi parum incrassata insidentes (FB): flores inseridas na raque pouco espessada.
Cf. virtus.
PARUMPER, adv. — Um pouco, um tanto. Filamento antheris parumper longiora (FB):
os filetes algo mais longos do que as anteras.
PARVITAS, atis, subs. f. 3 -Pequenez. Plantarum parvitate (FB): pelo pequeno tamanho
das plantas.
PARVUS, a, um, adj. - Pequeno, curto; fraco. Cf. crystallus, ex, flosculus, formatus, inferior, momentum, scaber, species.
PASCUA, orum, subs. n. pi. 2 — Pasto, pastagem; campo. Segundo Lp.: campos mais arenosos, secos e estéreis do que os prata. Crescit in pascuis sahuginosis (FB): vive nos campos
salobros. Cf. laetus.
PASSIM, adv. - Aqui e ali, indiscriminadamente; em toda parte. Folia passim pilosa: folhas com pêlos raros e espalhados. In prov. Paraensis sylvis aridioribus passim (FB): por
toda parte nas matas mais secas do Pará.
PASSUM, i, subs. n. 2 - Vinho de passas. Radices potate ex passo (Pa): bebei as raízes
com vinho de uvas secas.
PASSUS, us, subs. m. 4 - Passo, passada; pegada, rastro. Paripassu (Lp): simultaneamente, ao mesmo tempo; paralelamente. Cf. unduhtus.PASTILLUS, i, subs. m. 2 - Pastilha; pílula. Facis pastillos: faça pílulas.
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PATAVINUS, a, um, adj. - De Pádua.
PATAVIUM, i, subs. n. 2 - Pádua.
PATENS, patentis, adj. - Patente, aberto. Ramos: quase retos, pouco voltados para cima,
bem abertos. Cálice: as sépalas são mais ou menos horizontais. Patens, quodadangulum
acutwn cauli insidet (Lp): (a folha) patente é a que se insere no caule em ângulo agudo.
Assim, é oblíqua. Patens si ad angulum obtusum a perpendiculo dehiscat (Lh): (a folha)
é patente quando se aparta, em ângulo obtuso, da perpendicular. Fructus perigonio patenti coronatus (FB): o fruto encimado pelo perianto aberto. Folia humiditate patentia (FB):
as folhas são abertas sob ação da umidade. Cf. contineo, cruciformis, dies, diffusus,
praemorsus, squamosus.
PATENTISSIMUS, a, um, adj. — O mesmo que horizontalis.
PATEO, patet — Ser visível; ser claro, evidente. Patet ex Passiflora (Lp): é evidente em
Passiflora. Semina ova esse ex dictis patet (Lp): é manifesto, pelo que foi dito, que as sementes são os ovos. Patet plurimis exemplis (Lp): é evidente por muitos exemplos. Ut
patet ex scriptis Gronovii (Lp): segundo se depreende dos escritos de Gronovius.
PATER, patris, subs. m. 3 - Pai. Patres Botanices prima rudimenta deposuerunt (Lp): os
Pais deram à luz as primeiras noções de Botânica. Cf. commentator.
PATIENS, patientis, adj. — Que atura, suporta, que agüenta alguma coisa. Deliquium
patiente (Lh): que suporta a perda ou diminuição (metáfora que designa planta com
folhas emarginadas).
PÁTRIA, ae, subs. f. 1 — Pátria, terra natal. Pátria eximie diversa: a pátria é muito diferente (= procede de local muito afastado). Pátria Brasília (FB). In illa regione patriam
habet (FB): tem a sua pátria naquela região.
PATULUS, a, urft, adj. - Aberto, largo, vasto. Pedicelo (Lp): quando os râmulos são espalhados, de modo que as flores estão distantes. Pars superior patula (Lp): a parte superior
alargada.
PAUCI, paucae, pauca, adj. - Pouco. Multa paucis: (dizer) muitas coisas em poucas (palavras). Exceptis paucis (Lp): com exceção de poucas. Radiculas paucas et tenuissimas
habet (Pa): tem radicelas pouco numerosas e muito finas. Ut paucis ideas nastras exponamus (Lp): de modo que com poucas (palavras) possamos expor as nossas idéias. Flores
pauci ad axillas inserti: poucas flores inseridas nas axilas. Cf. carpellum, fíbrilla, intra,
persto, pharmacopola.
PAUCIFLORUS, a, um, adj. - Paucifloro. Cf. ratio.
PAUCIRAMOSUS, a, um, adj. - Paucirramoso. Cf. ramosus.
PAULLO (paulo), adv. - Pouco. Ainda abi. sing. de paullus. Cf. locatus.
PAULLUM (paulum), adv. - O mesmo que paullo. Ainda açus. sing. de paullus. Cf. interiora.
PAULLUM (paulum), i, subs. n. 2 - Um pouco, uma bagatela, um nada. Cf. triens.
PAULLUS (paulus), a, um, adj. - Pequeno, fraco. Paulo momento: num pequeno lapso
de tempo.
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PAULLUS (paulus), i, subs. m. 2 — Paulo, nome próprio. Cf. sanctus, urbs.
PAULO - Veja paullo.
PAULUM - Veja paullum (adv. e subs.).
PAULUS - Veja paullus (adj. e subs.).
PECTINATUS, a, um, adj. - Lembrando pente. Folha: com recortes à maneira de pente.
Cf. ciliatus, concinne.
PECULIARIS, e, adj. — Peculiar, particular, próprio; distinto, notável. Africae peculiaris
(P): próprio da África. Peculiaribus locis gaudet (M): possui (vive em) locais especiais. Cf.
insuper, hic.
PECUS, oris, subs. n. 3 - Gado; manada, rebanho. Cf. tis.
PEDALIS, e, adj. - Que mede um pé no comprimento ou altura. Cf. ludo.
PEDATIM, adv. - Com disposição que lembra os dedos do pé. Folia pedatim quinquenervia (FB): folhas com 5 nervuras dispostas como os segmentos da folha apedada.
PEDATUS, a,
etc. Linné dá
latere tantum
pecíolo bífido

um, adj. - Comparável ao pé de pássaro. Forma compostos: pedatifidus,
como folha composta (arumj, Pedatum (ramosum) cum petiolus bifídus
interiore adnectit foliola (Lp): (a folha) é apedada (ramificada) quando o
prende os folíolos somente pelo lado interno.

PEDICELLARIS, e, adj. - Relativo ao pedicelo. Cirrhi pedicellares: gavinhas provenientes
de pedicelo.
PEDICELLATUS, a, um, adj. - Pedicelado. Apothecia breviter pedicellata: os apotécios
curtamente pedicelados. Cf. breviter.
PEDICELLUS, i, subs. m. 2 - Pedicelo, a haste que sustenta cada flor. Cf. aeque, concolor, suffultus, vage, ve.
PEDICULUS, i, subs. m. 2 - Antigo: pecíolo, pedicelo, pedúnculo. Linné pô-lo de lado.
Cf. appensus, nitens, prodiens.
PEDUNCULARIS, e, adj. - Pedunculado, referente ao pedúnculo. Cirrhi pedunculares:
gavinhas originárias de pedúnculo.
PEDUNCULUS, i, subs. m. 2 - Pedúnculo (reservado à inflorescência). Antigo: pedicelo.
Dichasii pedunculus sub flore bibracteatus: o pedúnculo do dicásio é bibracteado abaixo
da flor. Pedunculus caulinus, rameus; axillaris, terminalis; sparsus; uniflorus, etc. Cf.
aeque, cavus, divisus, inhaerens, perfoliatus, singulus, vaginans.
PEIOR, is, comp. m. e f. de malus - Pior.
PEIUS, adv. - Comp. de male: piormente. Também comp. n. de malus: pior.
PELLENS, pellentis, adj. - Que elimina. Pellentes sudorem sunt (Lp): que eliminam o
suor são. Plantae pellentes (Lp): plantas que favorecem as excreções ou eliminações.
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PELLO, PELLETUR - Bater; desalojar, eliminar; matar a fome ou a sede; curar. Cf.
morbus.
PELLUCIDUS (perlucidus), a, um, adj. — Pelúcido, com pontos translúcidos; transparente, diáfano. Puncta pellucida foliolorum (FB): pontos translúcidos dos folíolos. Cf.
fio, paene, perspicuus.
PELTA, ae, subs. f. 1 — Liquens: apotécio plano (Lp). Cf. doceo.
PELTATUS, a, um, adj. — Peitado. Semente: convexa e com hilo ventral. Peltatus si
petiolus disco ipsius folii inseratur (Lh): (a folha) é peitada quando o pecíolo insere-se
no limbo da própria folha. Isto é, fora da margem ou base. Cf. umbilicatus.
PELVIS, is, subs. f. 3 - Pelve; bacia. Cf. urceoktus.
PENDO (pendeo), pendet, pendent - Suspender, pendurar; pesar; ponderar, examinar.
Cf. chalcus, petiolus, ratio, semis.
PENE — Veja paene.
PENIS, is, subs. m. 3 - Pênis, membro viril. Magnitudine et figura penis (Lp): com as
dimensões e a forma da verga. Cf. arrectus, imago.
PENITUS, adv. - Completamente, de todo. Strato viscaceo sêmen penitus circumdahte
(FB): com a camada de viscina envolvendo completamente a semente. Cf. ignarus.
PENNA, ae, subs. f. 1 - Pena de ave. Prefere-se pinna. Cf. anserinus, corvinus, crassities,
inuctus.
PENNACEUS, a, um, adj. - Relativo a pena (de ave). Cf. pappus.
PENNIFORMIS, e, adj. - Folia penniformia: folhas penadas com nervuras também penadas. Desusado.
PENNINERVIS, e, adj. - Peninérveo. Foliis penninervibus (FB). Foliolum penninerve.
PENNINERVIUS, a, um, adj. - Peninérveo. .4 Penninerviis (FB): das Peninérveas (grupo).
PENNIVENIUS, a, um, adj. - Penivênio, com nervuras penadas. Foliis penniveniis (FB):
pouco usado.
PENSILIS, e, adj. - Dependurado, suspenso, pensil. Cf. hortus.
PENTAPETALOIDES, is, adj. - Segundo Linné: corola com 5 pétalas soldadas. Desusado.
PENTAPETALUS, a, um, adj. - Com 5 pétalas.
PENTAPHYLLUS, a, um, adj. - Com 5 folhas ou segmentos foliáceos. Involucrum pentaphyllum (Lp): com cinco segmentos.
PENÚRIA, ae, subs. f. 1 - Penúria, pobreza. Ob penuriam materiae sufficientis (FB): por
escassez de material suficiente.
PER - Prefixo aumentativo. Perudus: muito úmido. Perpusillus: muito pequeno. Perbre-
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viter: muito curtamente. Perrarus: raríssimo. Perbellus: belíssimo. Cf. ditio, i, perlucidus,
permultus, udus, versus.
PER, prep. com açus. - Por; ao longo de; através de. Herba per se trita (Pa): erva triturada
por si mesmo (sem empregar qualquer instrumento). Per sua folia cognoscuntur (Pa): conhecem-se por suas folhas (são conhecidas . . .). Altera sativae per omnia similis (M): a
outra é semelhante à cultivada por tudo. Cf. alienus, altemus, ambitus, ample, annus,
Botanice, decurrens, decussatim, deorsum, disseminatus, distribuo, hispidus, iter, labor,
nidulans, observatus, similis, spargo, triduum.
PERACTUS, a, um, adj. — Terminado, concluído. Folia peracta anthesi evoluía (FB):as
folhas estão desenvolvidas quando concluída a antese.
PERAGO, peragitur - Terminar, rematar; realizar, executar. Determinatio secundum 4
ordines peragitur (Lp): a disposição (das folhas) exprime-se segundo 4 ordens. Uno pedunculo peragitur (Lp): termina-se por um pedúnculo. Cf. impletio.
PERBELLE, adv. - Muito bem.
PERCURRENS, percurrentis, adj. - O que percorre, percorrendo; que corre ao longo de.
Paraphyses gelatinam firmam percurrentes: as paráfises percorrendo uma geléia sólida.
PERCURSUS, a, um, adj. - Percorrido, atravessado. Folia nervis arcuatis percursa (FB):
as folhas percorridas por nervuras arqueadas. Cf. ala, creber.
PERDUCO, perducit — Conduzir, levar; acompanhar. Cf. sanitas.
PEREGRINATOR, oris, subs. m. 3 - Viajante. Peregrinatores dissitas regiones plantarum
investigandi caussa adierunt (Lp): os viajantes percorreram regiões distantes com o fim de
investigar as plantas.
PERENNANS, perennantis, adj. — O mesmo que perennis. Radix annua vel perennans,
palaris (M): raiz anual ou perene, axial.
PERENNIS, e, adj. - Plantas perenes ou vivazes, cujo ciclo vegetativo duTa mais de dois
anos, de alguns séculos. Cf. herba.
PEREO, pereunt, periit - Perder-se, perecer; estragar-se; morrer; gastar-se. Oleum et opera
periit: gastar-se em vão o azeite e o trabalho (perdeu-se todo o trabalho). Cf. quotannis.
PERFECTE, adv. - Perfeitamente. Cf. adsum, potius, propago (verbo).
PERFECTIO, onis, subs. f. 3 - Conclusão, remate; aperfeiçoamento; perfeição. Ubi ad
perfectionem pervenerit (Lp): onde atingir a maturidade. Cf. stadium.
PERFECTUS, a, um, adj. - Perfeito, terminado, acabado. Antigo: dotada de pétalas
(flor). Cf. petalodes.
PERFICIO, perficiunt - Acabar, terminar, completar; realizar; produzir. Flores masculi
antheras perficiunt (Lp): as flores masculinas apresentam anteras. Semina perficiunt (Lp):
produzem sementes.
PERFOLIATUS, a, um, adj. — Perfolhado. Perfoliatum est si vel caulis vel ramus vel pedunculus discum ipsum folii pertranseat (Lh): (a folha) é perfolhada quando o caule, ou o

230
ramo ou o pedúnculo, atravessa o próprio limbo. Isto é, as aurículas fundem-se e englobam o ramo, etc.
PERFORO, perforant - Furar, perfurar, varar; fazer aberturas, clareiras ou picadas em
florestas, etc. Cf. quasi.
PERFOSSUS, a, um, adj. — Furado, varado. Intus rimae specie perfossus (FB): interiormente atravessado por uma espécie de fenda.
PERIANTHIUM, i, subs. n. 2 — Perianto, os dois verticüos protetores diferenciados em
cálice e corola. Segundo Linné: é o nosso cálice. Cf. a, assumo, caveo, contentus, detrusus,
ex.
PERICARPIUM, i, subs. n. 2 - Pericarpo (é o ovário maduro). Linné comparava-o ao
ovário fecundado dos animais, isto é, o útero. Pericarpium, viscus gravidum seminibus
(Lp): o pericarpo, órgão cheio de sementes. Cf. bacca, cápsula, dispono, excresco, fructista, pomum.
PERICHAETIALIS, e, adj. - Periquetial, que diz respeito ao periquécio, conjunto das folhas situadas em torno das frutificações dos musgos; muitas vezes denominado "flor".
Foliis perichaetialibus circumdata (FB): circundada pelas folhas do periquécio.
PERIGONIALIS, e, adj. - Relativo ao perigônio. Segmenta perigonialia: segmentos do
perigônio (tépalas).
PERIGONIATUS, a, um, adj. - Com perigônio. Flores perigoniati (FB).
PERIGONIUM, i, subs. n. 2 - Verticilo protetor uniforme, onde cálice e corola só podem
ser distinguidos pela posição (Liliiflorae) ou não o podem (Loranthaceae). As peças ou
segmentos dizem-se tepala (sing.: tepalum). Não raro, impropriamente usado no sentido
de perianto (veja patens). Cf. apertus, auctus, clausus, imus, patens, tepalum.
PERINDE, adv. - Da mesma forma. Folia subtus perinde pubescentia: as folhas, na página inferior, uniformemente pubescentes.
PERIODICUS, a, um, adj. - Periódico. Cf. repertorium.
PERIPHERIA, ae, subs. f. 1 - Periferia, contorno. Peripheria circinata (Lp): contorno
circular. Cf. circumscriptio.
PERITHECIUM, i, subs. n. 2 - Peritécio, frutificação fúngica e liquênica fechada. Perithecium subglobosum thallo immersum: o peritécio é subgloboso, mergulhado no talo.
Cf. immersus, pertusus.
PERITUS, i, subs. m. 2 - Instruído; perito, conhecedor. Rei plantariae periti (M): os conhecedores da Botânica. Cf. botanicus (adj.).
PERLEGO - Veja pellego.
PERLENS - Veja pellens.
PERLUCIDUS - Veja pellucidus.
PERMANENS, permanentis, adj. - Permanente. Petalispermanentibus (Lp): com 5 pétalas permanentes. Cf. emergens.
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PERMANEO, permanebit - Permanecer; perseverar; durar. Omniaevo honos permanebit
(Lp): durará eternamente a glória.
PERMIXTUS, a, um, adj. — Muito misturado ou confuso. Sucus cum óleo permixtus et
perunctus (Pa): o suco misturado com óleo e friccionado.
PERMULTO, adv. — Muitíssimo. Antes de comparativo.
PERMULTUS, a, um, adj. — Muitíssimo. Permulta folia oblonga: muitíssimas folhas são
oblongas.
PERMUTO, permutare - Trocar, permutar; mudar. Cf. licet (verbo).
PERNICIALIS, e, adj. - Funesto, pernicioso, perigoso. Cí.fungus.
PERPENDICULARIS, e, adj. — Perpendicular. Raiz: aprumada ou pivotante, raiz principal que desce perpendicularmente para o interior do solo. In rupibus paene perpendicularibus: nas pedras quase perpendiculares. Thallus ex hyphis perpendicularibus formatus:
o talo formado por hifas perpendiculares. Cf. plagiotropicus.
PERPENDICULUM, i, subs. n. 2 - Prumo. Cf. erectus, horizontalis, patens.
PERPERAM, adv. - Erradamente, falsamente. Cf. ductus.
PERPETUUS, a, um, adj. - Contínuo; inteiro; eterno; permanente. Perpetua fronde viret
(M): sempre coberta de folhas verdes. Cf. necessarius, virem.
PERQUAM, adv. — Muito, muitíssimo, extraordinariamente. Cortice perquam crasso (M):
com a casca sumamente espessa.
PERRARUS, dv. - Igual a: muito (per) raro (rarus); raríssimo. Cf. ille.
PERSANO, persanat - Curar completamente. Cf. impositus.
PERSISTENS, persistentis, adj. - Persistente. Linné: partes da flor que chegam a maturidade do fruto, sem incremento, apenas com coloração e consistência alterados. Stipulae
persistentes: desprendem-se tardiamente. Perigonium marcescendo persistens (FB): perigônio persistindo quando murcha. Cf. accrescens, acerosus, capillaris.
PERSISTO, persistant - Persistir, perseverar. Ita ut pétala quinque persistant (Lp): de
modo que persistam cinco pétalas.
PERSITUS, a, um, adj. - Colocado; coberto de, revestido. Folia attamen cellulis secretoriis, etsi raris, persita: as folhas, todavia, são cobertas de células secretoras, conquanto
raras.
PERSONATUS, a, um, adj. — Personado; diz-se de corola bilabiada cujo palato é proeminente na fauce. Personatae: classe de plantas. Cf. ringens.
PERSPECTUS, a, um, adj. - Examinado; provado, experimentado. Species minus bene
perspectae (FB): espécies mal estudadas. Cf. virtus.
PERSPICUE, adv. - Evidentemente, claramente. Corolla pedicello perspicue brevior
(FB): a corola manifestamente mais curta do que o pedicelo. Cf. significam.
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PERSPICUUS, a, um, adj. - Transparente, límpido (= pellucidus); claro, evidente. Nervis
secundariis parum perspicuus (FB): com as nervuras secundárias pouco evidentes, mal
visíveis.
PERSPIRANS, perspirantis, adj. — Que respira. Folia perspirantia (Lp): as folhas que respiram.
PERSTO, perstat - Persistir, durar; perseverar. In paucis theca clausa perstat (FB): em
alguns poucos a cápsula permanece fechada.
PERSTRINGO, perstringit - Restringir, limitar. Generis nomen regionem perstringit:
o nome do gênero limita-se à região.
PERTINACITER, adv. - Tenazmente, com perseverança, teimosamente. Cf. inhaerens.
PERTINENS, pertinentis, adj. - Que se estende, que se refere. Tum ad rem herbariam,
tum medicamentariam pertinens (M): relativo à Botânica como à Farmácia.
PERTINEO, pertineat, pertineant, pertinet, pertinent - Estender-se; referir-se; pertencer.
Specimina authentica ad hanc speciem pertinent: os exemplares autênticos pertencem a
esta espécie. Fortasse potius ad speciem novam pertinet (FB): talvez pertença antes a uma
espécie nova. Cf. idem, ille.
PERTINGENS, pertingentis, adj. - Que se estende até um ponto, que alcança. Cf. laciniatus.
PERTINGO - Estender-se até um certo ponto, alcançar.
PERTRAHO, pertransit, pertranseant - Arrastar; percorrer; atravessar. Costa seu nervus
longitudinem folii pertransit (Lh): a costa ou nervura percorre o comprimento da folha.
Cf. perfoliatus.
PERTUNDO - Furar, perfurar.
PERTUSUS, a, um, adj. - Perfurado, aberto. Perithecia ostiolo pertusa: os peritécios
abertos pelo ostiolo. Cf. fenestra.
PERUNGO - Ungir bem; untar, esfregar; sujar.
PERUNCTUS, a, um, adj. - Untado, esfregado. Cf. caput, permixtus.
PERUVIA, ae, subs. f. 1 - Peru (país). Cf. nemus, reportatus, vago.
PERVENIO, pervenit, pervenerit - Chegar até, alcançar, entrar em. Ad lucem pervenit:
veio à luz (foi publicado). Cf. perfectio.
PERVERSUS, a, um, adj. - Malvado; perverso. Cf. extollo.
PERVIUS, a, um, adj. - Aberto, pérvio. Phallus pileo ápice pervio (Lh): Phallus com o
píleo aberto no ápice.
PES, pedis, subs. m. 3 — Pé; haste; pé, medida linear. Filamentum estpes antherae (Lp):
o filete é a haste da antera. Medida: da dobra do cotovelo até a base do polegar (Lp).
Corresponde a 12 onças ou polegadas (29,4 cm). Segundo Lp.: P. Parisinus = 32,4 cm,
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P. Anglicanus = 30 cm, P. Suecicus • 29,2 cm. Pé romano = 29,45 cm. Cf. alligatus.
apertos, corvinus.
PES-CAPRAE, arum, subs. f. pi. 1 - Pé de cabra. Ipomaea pes-caprae: com folhas recortadas no ápice lembrando um pé de cabra.
PESSIME, adv. - Superl. de male: muito mal.
PESSIMUS, ma, mum, adj. - Superl. de malus: péssimo.
PETALODES, is, adj. - Dotado de pétala (Lp). Antigo: perfectos.
PETALOIDEUS, a, um, adj. - Semelhante a pétala. Cf. perigonium.
PETALOSUS, a, um, adj. - Com corola conspícua. Cf. corollista.
PETALUM, i, subs. n. 2 - Pétala. Petalum, tegmen floris corollaceum (Lp): a pétala, envoltório corolino da flor. Pétala tria, basi ima cohaerentia: pétalas três, soldadas na extrema base. Cf. aequans, albius, certos, coaetaneus, connivens, defluens, desumo, doceo,
esse, excresco, inde, multiplex, munitus, papilionaceus, supra, tot.
PETENDUS, a, um, adj. - Que deve ser tomado. Bracteae exempla petenda e Salvia (Lp):
os exemplos de brácteas devem ser tomados de Salvia.
PETIOLARIS, e, adj. - Do, ou referente ao, peciolo. Stipulae petiolares: estipulas peciolares, isto é, inseridas sobre o peciolo. Cf. concretos, phyllodium.
PETIOLATUS, a, um, adj. - Dotado de peciolo. Folia petiolata. Petiolatos si petiolus
marginem baseos folii intret (Lh): (a folha) é peciolada quando o peciolo penetra na margem da base. É o caso comum. Cf. prior.
PETIOLULATUS, a, um, adj. - Dotado de peciólulo. Cf. breviter.
PETIOLULUS, i, subs. m. 2 - Peciólulo, peciolo dos folíolos.
PETIOLUS, i, subs. m. 2 - Peciolo, haste que sustenta o limbo da folha. Antigo: pedúnculo. Dim. de pes (= pediolus). Columella: petioli quibus pendent mala: os pecíolos nos
quais pendem as maçãs. P. amplexicaulis: alargado na base, por onde abraça parcialmente
o caule. Petiolus communis: o peciolo da folha composta. Os laterais são petiolulus. Cf.
adnectens, binatus, canaliculatus, computatus, decompositus, decurrens, digitatus, enascens, inclusus, modo, ob, obovatus, petiolatos, respicio, sessilis, sitos, tematus, usque,
vagina, vaginans.
PETO, petas - Dirigir-se a ou para; procurar pegar; tomar, seguir; procurar (obter); etc.
Exempla regulae petas ex (Lp): os exemplos de regularidade busque em.
PETRA, ae, subs. f. 1 - Rochedo, pedra. Cf. asper, adhaerens.
PETROPOLIS, is, subs. f. 3 - Petrópolis. Ad urbem Petropolin (FB): na cidade de Petrópolis.
PETROSUS, a, um, adj. - Pedregoso. Habitai in glareosis et petrosis utriusque Indiae:
vive nos lugares saibrosos e pedregosos das duas índias. Cf. herbidus.
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PHALANX, angis, subs. f. 3 — Grupo; feixe. Staminibus 6 velphalangibus totidem (FB):
com 6 estames ou igual número de grupos (de estames). Cf. collectus, deni, systematicus
(subs.).
PHALLUS, i, subs. m. 2 - Pênis; gênero de fungos muito semelhante a esse órgão. Phallus
caninus: pênis de cão. Cf. pervius.
PHANEROGAMA, ae, subs. f. 1 - Fanerógama. Monographiae Phanerogamarum: monografias das Fanerógamas. Phanerogamae aphyllae (FB): fanerógamas áfílas, sem folhas.
Phanerogamarum classis (FB): a classe das Fanerógamas.
PHANEROGAMICUS, a, um, adj. - Fanerogâmico. Plantae phanerogamicae (FB).
PHANEROGAMUS, a, um, adj. - Relativo à Fanerógama. Cf. cotyledoneus.
PHARMACEUTICUS, a, um, adj. - Farmacêutico. Cf. converto.
PHARMACOPAEA, ae, subs. f. 1 - Farmacopéia. Ordine in Pharmacopaeis recepto (Lh):
segundo a disposição admitida nas Farmacopéias. Cf. seplasiarius.
PHARMACOPOEUS, a, um, adj. - Farmacêutico. Calceolarius pharmacopoeus (M): o farmacêutico sapateiro.
PHARMACOPOLA, lae, subs. m. 1 - Farmacêutico, droguista, boticário. Etenim pauci
admodum sunt in Itália Pharmacopolae (M): com efeito, há muito poucos farmacêuticos
na Itália. Cf. ignarus.
PHARMACUM, i, subs. n. 2 - Remédio. Plura pharmaca proferi hic ordo (FB): esta ordem (família) produz muitos remédios.
PHILOSOPHIA, ae, subs. f. 1 - Filosofia. Philosophia Botânica in qua explicantur Fundamenta Botânica: Filosofia Botânica, na qual são expostos os princípios básicos da Botânica; obra de Lineu. Cf. complectens.
PHILOSOPHUS, i, subs. m. 2 - Filósofo. Philosophi Scientiam Botanicam demonstrative
ex principiis rationalibus in formam scientiae reduxerunt (Lp): os filósofos estabeleceram
a Ciência Botânica, demonstrando com princípios racionais, em forma de ciência.
PHILYRA, ae, subs. f. 1 - Folha para escrever; por extensão: folha de papel. Congêneres
inter philyram reponendae (Lp): as do mesmo gênero devem ser colocadas à parte, entre
folhas de papel.
PHLOEMA, phloematis. subs. n. 3 - Floema. No pi., segue a segunda declinação. Cf. vas.
PHOENICEUS, a, um, adj. - Vermelho-purpúreo; escarlate. Cf. purpureus.
PHRAGMA, tis, subs. n. 3 - Septo transversal. Tubus pervius vel phragmate horizontali
clausus (FB): o tubo aberto ou fechado por um diafragma horizontal.
PHRAMIGER, a, um, adj. - Septado, articulado por divisões transversais. Pili phramigeri;
cápsula phramigera (cápsula multilocular, por septos transversais).
PHRASIS, is, subs. f. 3 - Dicção, estilo. Phrasis diagnostica (FB): corresponde a uma
descrição abreviada dos caracteres essenciais.
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PHYLLODINEUS, a, um, adj. - Filodíneo. Folia ramulos phyllodineos stipantia (FB):
folhas que revestem densamente os ramos filodíneos.
PHYLLODIUM, dii, subs. n. 2 — Filódio, pecíolo alargado, achatado e verde, cumprindo
as funções do limbo, que falta. Via de regra, o filódio origina-se em folha composta.
Eorum loco phyllodia adsunt petiolaria (FB): existem, no lugar delas, filódios peciolares.
PHYLLOGENUS, a, um, adj. - Que produz folhas. Gemmae phyllogenae (FB): gemas
filógenas.
PHYLLOPHILUS, i, subs. m. 2 - Filófilo. Phyllophili a foliorum speciebus (Lp): os filófilos (distribuíram as plantas) de acordo com os tipos de folhas.
PHYLLOTAXIS, xis, subs. f. 3 - Filotaxia, disposição das folhas sobre os ramos. FB: usa
o gen. sing. grego phyllotaxeos.
PHYLLUM, i, subs. n. 2 - Folha. Segundo FB: peça do perigônio, especialmente nos Monocotiledôneos, onde a distinção entre cálice e corola é incerta. Segundo DC: sépala
(desusado). Phylla stipulas simulantia (FB): peças foliáceas (que simulam) semelhantes a
estipulas. Phylla perigonii (FB): folhas do perigônio (cálice e corola mal distintos).
PHYSICA, ae, subs. f. 1 - Física. Physica tradit elementorum proprietates (Lp): a Física
cuida das propriedades dos elementos.
PHYSIOGNOMIA, ae, subs. f. 1 - Fisionomia. Physiognomia graminum in variis regionibus (FB): o aspecto das Gramíneas em várias regiões.
PHYSIOGNOMICUS, a, um, adj. - Fisionômico. Tabula physiognomica (FB): grandes
estampas que retratam tipos de vegetação.
PHYSIOGNOMUS, i, subs. m. 2 — Fisionomista. Physiognomi ab habitu (Lp): os fisionomistas (ordenaram os vegetais) pelo aspecto.
PHYSIOLOGUS, a, um, adj. - Fisiólogo. Physiologi vegetationis leges et sexus mysterium in plantis revelarunt (Lp): os fisiólogos descobriram as leis da vegetação e o mistério
do sexo nas plantas.
PHYITVORUS, a, um, adj. - Fitófago. Animalia phytivora (Lp): animais que se alimentam de plantas.
PHYTOGRAPHIA, ae, subs. f. 1 - Fitografia. Cf. canariensis.
PHYTOLOGUS, i, subs. m. 2 - Fitólogo. Phytologi vocantur Auctores, opere aliquo de
vegetabilibus clari sint (Lp): Fitólogos chamam-se os autores que sejam célebres por alguma obra sobre plantas.
PHYTOPINAX, eis, subs. m. 3 - Livro sobre plantas, descrições, usos, etc. Cf. pinax.
PHYTOTOMUS, i, subs. m. 2 - Microtomista. In quod studia phytotomorum comparativa (FB): no que os estudos comparativos dos histólogos.
PIAUHIENSIS, e, adj. - Do Piauí. Prov. Piauhiensis (FB).
PICEUS, a, um, adj. - Negro como pez. Cf. aemulus, ater.
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PICTOR, oris, subs. m. 3 - Pintor, desenhista. Partes desunt pictoris incúria (FB): faltam
partes por descuido do desenhista. Cf. icort.
PICTURA, ae, subs. f. 1 - Arte da pintura; obra desta arte, quadro, desenho. Cuius picturam damus (M): da qual damos a figura em cores.
PICTUS, a, um, adj. - Pintado, variegado. O mesmo que variegatus. Bulbus iste a Botanicis pictus (Lh): este bolbo, desenhado pelos botânicos. Cf. liber.
PIGER, gra, grum, adj. - Vagaroso, entorpecido. Habitai in aquis pigris (FB): vive nas
águas paradas.
PILEORRIZA - Veja calyptra.
PILEUS, i, subs. m. 2 - Píleo, expansão terminal do estipe dos Basidiomicetos em forma
de guarda-chuva ou chapéu. Pileus stipitatus (Lp): o píleo sustentado por haste ou estipe.
Pileus est orbiculus horizontaliter expansus (Lp): o píleo é um disco estendido horizontalmente. Cf. dispesco, munitus, necto, pervius.
PILIGER, a, um, adj. - Que produz pêlos. Ainda:p/7//er. Pétala piligera (FB).
PILOSUS, a, um, adj. - Com pêlos macios. Segundo Lp.: o mesmo que villosus, hirsutus e
pubescens. Pilosum si pili distincti occupent superflciem folii (Lh): (a folha) é pilosa,
quando pêlos distintos ocuparem a sua superfície. Hirsutum, villosum, lanigerum differunt vix gradu (Lh): (as folhas) hirsuta, vilosa e lanígera diferem apenas pelo grau.Folia
utrinque pilosa: as folhas pilosas nas duas faces. Cf. aetas, etiam, hirsutus, laniger, pappus,
pubescens, quum, subter, villosum
PILUS, i, subs. m. 2 - Cabelo; pêlo. Pilus est ductus excretorius plantae setaceus (LP):
o pêlo é o canal excretor, filiforme, da planta. Pilus glandulosus: leva uma esferazinha
translúcida no ápice. Tota planta pilis glandulosis obtecta (FB): a planta inteira revestida
por pêlos glandulosos. Pili glanduliferi: pêlos glandulosos. Pilus capitatus: o mesmo que
pilus glandulosus. Pili polycephali: pêlos ramificados, cada ramo encimado por uma glândula. Pili ramosi: pêlos ramificados. Pili scutati: pêlos escamosos em escudo. Pili stellati:
pêlos estrelados. Cf. adpressus, collector, egenus, malpighiaceus, munitus, ornatus, pilosus, pone, quum, raphides, recedens, ultra, villosus.
PINAX, eis, subs. m. 3 - Quadro; título de livros. Do grego. Pinax rerum naturalium:
obra sobre as coisas da natureza.
PINGO, pinguntur, pinguenda - Pintar; desenhar; colorir, tingir. Cf. extimus, latinus.
PINGUIS, e, adj. - Gordo, carnoso, suculento, espesso; fértil. Segundo Lp.:pinguia: plantas. Folia siceitate coriacea vivo pinguia (FB): as folhas, em estado seco, coriáceas, em
vivo carnosas. Cf. crescem, fert, habitus.
PINNA, ae, subs. f. 1 - O mesmo que penna, porém, largamente preferido em Botânica.
Cf. congener, rachis.
PINNATIFIDUS, a, um, adj. - Penatífido, penatifendido. Pinnatifidus quod utrinque
lacinias longas horizontales exserit, sinubus lateribus divisis (Lh). (a folha) penatífida é a
que, em ambos os lados, mostra lacinias longas e horizontais, e com os lados divididos por
reentrâncias. É a folha fendida cujos lobos dispõem-se ao longo da nervura central (como
se fora pinada). Cf. fissus.
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PINNATIM, adv. - Penadamente. Cf. cultus, flabellatim.
PINNATINERVIS, e, adj. - Peninérveo. Distinguatur in foliis pinnatinervibus (FB): distingue-se nas folhas peninérveas.
PINNATO-PINNATUS, ta, tum, adj. - o mesmo que duplicato-pinnatus: bipenado. Cf.
pinnatus.
PINNATUS, a, um, adj. - Penado; traz à idéia pena de galinha; partes inseridas ao longo
de um eixo. Folia pinnata: folhas penadas, com porções do limbo presas ao longo do pecíolo. Consoante a profundidade dos recortes: penatilobadas, penatifendidas (penatífidas), penatipartidas e penatissectas; por fim, compostas, se inteiramente livres entre si.
Arbor pinnato folio (P): árvore com folhas penadas. Nervipinnati: nervuras penadas. Pinnatum quod secundum longitudinem petioli communis foliola annectit (Lh): folha penada, a que prende os folíolos ao longo do pecíolo comum. Os folíolos ligam-se ao eixo,
lembrando a ordenação das penas das aves. Como pinnatifldus, mas em pinnatus a divisão
do limbo é completa, deixando livre o pecíolo central. Pinnatus cum impari = imparipinnatus: imparipenado. Abruptus pinnatus: termina sem folíolo ou qualquer formação apical (= paripinnatus: paripenado). Altematim pinnatus: com folíolos alternos. Opposite
pinnatus: com folíolos opostos. Decursive pinnatus: igual a pinnatus foliolis decurrentibus
(veja abaixo). Interrupte pinnatus: com folíolos desiguais. Cirrhosus pinnatus: com gavinha terminal. Pinnatus foliolis decurrentibus: com os folíolos descendo pelo pecíolo, revestindo-o. Duplicato-pinnatus (= pinnato-pinnatus e bipinnatus): duas vezes penado
(bipenado), o eixo duas vezes dividido. Triplicato-pinnatus (= tripinnatus): tripenado,
com o pecíolo comum três vezes dividido. Cf. bipinnatus, conjugadus, instar, trifariam.
PINNULA, lae, subs. f. 1 - Dim. de pinna: pínula, o conjunto formado pelos folíolos
inseridos ao longo de um pecíolo parcial; segmento. Cf. aegre.
PIPER, eris, subs. n. 3 - Pimenta. Piperis grana: pimenta (sementes). Cum pipere albo et
melle misce (Pa): misture com pimenta branca e mel.
PIRUM, i, subs. n. 2 - Pera. Cf. turbinatio.
PISATUS, a, um, adj. - Pisado, moído. Cf. axungia, malagma, merum, suillus.
PISCATOR, oris, subs. m. 3 - Pescador. Cf. rete.
PISTILLACEUS, a, um, adj. - Referente ao pistilo. Nectaria pistillacea germinis (Lp): os
nectários estão sobre o ovário.
PISTILLARIS, e, adj. - Pistilar. Chorda pistillaris: o mesmo que styliscus.
PISTILLATUS, a, um, adj. - Pistilado. Flores pistillati: femininas.
PISTILLIFER, a, um, adj. - Que gera pistilos. Flores pistilliferi (Lp): flores femininas,
dotadas somente de gineceu.
PISTILLUM, i, subs. n. 2 - Pistilo (= gineceu). Termo preferido ?igynaeceum pelos antigos. Antigo: cápsula nova dos musgos. Alguns modernos consideram o pistilo como unidade formada por um ovário, um estilete e estigma; o gineceu seria um termo coletivo para
designar diversos pistilos. Isto pode ser prático, mas trás confusão com os clássicos. No
primeiro caso, temos gineceu unicarpelar ou (havendo mais de um carpelo) gamocarpelar;
no segundo, gineceu dialicarpelar. Ou ainda: no primeiro caso — gineceu sincárpico; no
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segundo - gineceu apocárpico. Assim rezam a maioria das obras que cotidianamente temos que com pulsar. Pistillwn, viscus fnictui adhaerens, pro pollinis receptione (Lp): o pistilo, órgão unido ao fruto, destinado a receber o pólen. Cf. centrwn, longitudo, longus,
pars, quoque, stigma, stylus.
PIX, pieis, subs. f. 3 - Pez, pixe; alcatrão. Ex aqua picem colligunt (M): recolhem o pez
da água Cf. apricus, plaga.
PLACENTA, ae, subs. f. 1 - Placenta. O mesmo que trophospermium, sem emprego. Cf.
eruetatus, receptaculum.
PLACENTATIO, onis, subs. f. 3 — Placentação. Placentatio est cotyledonum dispositio,
sub ipsa seminis germinatione (Lp): a placentação é a disposição dos cotilédones mesmo
durante a germinação da semente. Cf. centralis, liber (adj.), parietalis.
PLACENTIFER, a, um, adj. - Placentífero. Valvae marginibus placentiferae: as valvas
são placentíferas sobre os bordos.
PLAGA, ae, subs. f. 1 - Ferida; plaga, região. Plagae tria ponuntur vitae folia trita cum
sale et pice (Pa): ponham-se, no ferimento, três folhas de arruda moídas com sal e pez.
Viatores e plagis remotis species novas afferentes (DC): viajantes que trazem espécies novas de regiões muito distantes. Cf. efficax.
PLAGELLA, ae, subs. f. 1 - O mesmo que plagula. Cf. imprimo.
PLAGULA, ae, subs. f. 1 - Folha (de papel); página. Postquam plagulae antecedentes
pleraequae jam impressae erant (FB): depois que já estavam impressas a maioria das páginas anteriores. Cf. alligo.
PLANE, adv. - Claramente, perfeitamente. Villum in petalisplane distinetum (FB):vilosidade nitidamente distinta nas pétalas. Cf. ideoque.
PLANITIES, ei, subs. f. 5 - Planície. Habitant campos planitierum (FB): vivem nos campos das planícies. Habitai in planitie alta (FB): habita na planície elevada.
PLANTA, ae, subs. f. 1 — Planta. Segundo Linné (Lh): a planta compõe-se de três partes:
raiz, erva e frutificação. Plantae vasculares: as plantas vasculares. Cf. adhuc, alter, anatomia, catalogus, colligendus, corculum, de, depingo, delineatio, dispono, dispositio, effossus, esse, etymon, família, fios, foetus, hic, historia, inflexus, inquisitio, insertio, inventor,
Linnaeus, monstrat, praelectio, pulcher, seminalis, sparsus, turgeo, vas, ve.
PLANTARIA, a, um, adj. - Usado na expressão res plantaria: Botânica. Cf. indagator,
peritus, res.
PLANTIGER, a, um, adj. - Que apresenta planta. Cf. olla.
PLANTULA, ae, subs. f. 1 - Dim. de planta: plântula, plantinha; embrião. Cf. decumbo,
provenio.
PLANUS, a, um, adj. - Plano, chato; horizontal. Planum, quod utranque superficiem
ubique parallelam gerit (Lp):(a folha) plana é a que possui as duas superfícies paralelas em
toda a extensão. Planum est depressum, cujus longitudo horizontalis censeripotest (Lh):
(a folha) plana é deprimida, mas cujo comprimento horizontal pode ser avaliado. Isto é,
sem qualquer relevo, o caso mais comum. Nascitur ubique in planis et aquosis locis: acha-
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•se, por toda a parte, em lugares planos e encharcados. Cf. hypocrateriformis, semicylindraceus, triquetrus.
PLENITUDO, onis, subs. f. 3 - Abundância, plenitude. Gradus plenitudinis (Lp): o grau
de corpulência.
PLENUS, a, um, adj. - Pleno, cheio de. Segundo Linné: flor com a corola de tal maneira
multiplicada que os estames praticamente desaparecem. Plantas cultivadas: cravo = flor
dobrada. Rosa flore pleno: rosa com flor dobrada. Rosa flore plena: rosa cheia de flores.
Cf. deliciae, destituo, distinguo, potius, propago, simul.
PLERIQUE, pleraeque, pleraque (plerusque, pleraque, plerumque; pouco usado), adj. —
A maior parte. Ut pleraeque arbores (Lp): como a mór parte das árvores. Uti platae
pleraeque in frigidis terris (Lp): assim como quase todas as plantas nas terras frias. In
plerisque (Lp): na maioria (das plantas). Ut genera pleraque (Lp): como a maioria dos
gêneros. In longe plerisque (FB): na imensa maioria. Cf. Belgicus, exacte, plagula, secerno, seni, sorifer, vaginans.
PLERUMQUE, adv. - Geralmente, via de regra. Fructui nascenti plerumque adhaerens
(Lp): quase sempre aderindo ao fruto nascente. Tubus plerumque mel continent (Lp):o
tubo, ordinariamente, contém mel. Folia plerumque minora (FB): as folhas geralmente
são menores. Cf. cooperio, vacuus.
PLEURIDIUM, i, subs. n. 2 - Pleurídio, prolongamento lateral no labelo de certas orquídeas. Cf. mesidium.
PLICA, ae, subs. f. 1 - Prega. Folia basi plicis duabus notata (FB): as folhas, na base,
assinaladas por duas pregas.
PLICATUS, a, um, adj. - Plicado. Segundo Lp.: planta plicada, a superfície do caule plicada. Plicatum si a basi folii exeant ad margines vasa, quorum alterna discum folii ad
angulum acutum elevant, alterna deprimunt (Lh): a folha é plicada quando da base partem vasos (nervuras) para as margens, dos quais uns elevam, em ângulo agudo, o limbo e
outros abaixam. Trás, à memória, o leque de abanar. Usa-se, principalmente, para prefolheação: folhas dobradas formando várias pregas longitudinais (palmeiras). Cf. crispus.
PLINIUS, i, subs. m. 2 - Plínio, escritor romano. Quanquam credidit Plinius laricem sterilem esse (M): embora Plínio julgasse que o Larix fosse estéril. Cf. castigo, tutela.
PLORO, plorat - Chorar; gotejar. Arbor succum ex in cisionibus plorat (FB): a árvore
goteja suco pelas incisões.
PLUMBEUS, a, um, adj. - Plúmbeo, de chumbo; cor de chumbo. Plumbeo-violascens
(FB). Cf. cinereus.
PLUMBUM, i, subs. n. 2 - Chumbo. Cf. occisus.
PLUMOSUS, a, um, adj. - Plumoso; coberto de penugem; ramificado à maneira de pena
(em ambos os lados ao longo de um eixo longitudinal). Cf. pappus, volitans.
PLUMULA, ae, subs. f. 1 - Dim. de pluma: plúmula (forma o futuro caule). Plumula pars
corculi squamosa adscendens (Lp): a plúmula é a parte escamosa e ascendente do embrião. Plumula constai ex 2-3 sibi impositis vaginis (FB): a plúmula é formada de 2-3
bainhas aplicadas contra si próprias. Cf. alo.
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PLURES, plura, gen. plurium — Plural de plus: muitos, vários, os mais numerosos. Characteribus tamen pluribus: contudo, por muitos caracteres. Pluribus notis: por muitas razões,
motivos, fatos. Quae formae produxere plures (Lp): aquelas formas produziram muitas.
Cf. affigo, autem, conjugatus, connectens, contectus, digitatus, dissepimentum, emergens,
evado, exoticus, fasciculatus, fios, laciniatus, nitor, plus, prognascor, respicio, vagina.
PLURIFARIAM, adv. — Para vários lados; de várias maneiras; em várias partes. Cf. bifariam.
PLURIMUM, adv. — Superl. de multum: o mais; principalmente, sobretudo; pela maior
parte; grandemente. Ut plurimum: o mais possível. Eique plurimum coliaerens (Lp):
e aderindo, na mór parte das vezes, a ele. Ut plurimum subfrutices (FB): quase sempre
subarbustos. Cf. palus.
PLURIMUS, a, um, adj. - Grande quantidade, a maior parte. Plurimis notis: por muitos
fatos, razões (= caracteres). Plus plurimus ve: muito ou muitíssimo. Squamis quam plurimis inter se compactis (M): com numerosíssimas escamas unidas entre si. Plurimi flores
ferunt corollas coloratas (Lp): a mór parte das flores produz corolas coloridas. Fascibus
pluribus plurimisve (FB): com numerosos ou muitíssimos feixes. Cf. adsum, capitulum,
congruens, consequentia, evado, patet, servo, volo, volumen.
PLURIUM, ria, rium, adj. - Superl. de multus: muitíssimo. Também gen. pi. de plus. Cf.
plures, plus.
PLUS, pluris - Comp. n. de multus. No sing. só usa nom., gen. e açus.;no pi. é completo
(Plures, plura). Mais. Muito empregado como adv. plus: mais fcomp. de multum). Plus
minusve: mais ou menos. Foliis quam sex pluribus: com mais de seis folhas. Plus quam:
mais do que. Cf. auctus, compositus, minus, non, plures, plurimus, spithamaeus, stadium,
stellatus, supradecompositus, ve.
PLUVIA, ae, subs. f. 1 - Chuva. Cf. combibo, praesagio.
PLUVIOSUS, a, um, adj. - Relativo à chuva, chuvoso, pluvial. Tempore pluvioso (FB):
na época das chuvas.
PLUVIUS, a, um, adj. - O mesmo que pluviosus. Cf. arcus, coelum.
PODETIUM, i, subs. n. 2 - Podécio, haste que sustenta os órgãos da frutificação nos
liquens e nas Marchantia. Cf. decorticatus, emoriens.
POLENTA, ae, subs. f. 1 - Farinha da cevada. Sêmen tritum pro polenta in vino dato
(Pa): a semente, moída como a farinha de cevada, dada no vinho. Herba cum polenta bene
trita (Pa): a erva bem triturada com farinha de cevada.
POLITUS, a, um, adj. - Polido, liso; brilhante. Cf. nitidus, unda.
POLLEN, inis, subs. n. 3 - Pólen, pó. Cum Uni seminis polline (Pa): com o pó da semente
de linho. Pollinisgranula: os grãos de pólen. Pollen, pulvis floris, humore rumpendus (Lp):
o pólen, poeira da flor, que deve romper-se por ação de uma secreção (do estigma). Cf.
anthera, desuper, igitur, índoles, pistillum, porus, pro, producens, quoad, stamen, stigma,
verus, vivificatus.
POLLEO, pollet - Ser eficaz; ter muito poder; produzir. Resinae, quae drástica pollet
virtute (Ma): resina que é eficaz pela virtude purgativa. Cf. num.
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POLLEX, poUicis, subs. m. 3 — Polegada: comprimento ou diâmetro do artículo extremo
do polegar (Lp). Igual a 1 onça parisiense. É a polegada parisiense (= 2,45 cm, arredonda-se usualmente para 2,5 cm). Cf. demtus, latus.
POLLICARIS, pollicare, adj. - Que mede uma polegada. Corolla pollicaris. Stamina
bipollicaria.
POLLINICUS, a, um, adj. — Polínico, relativo ao pólen. Massae pollinicae: massas polínicas, políneas. Granula pollinica (FB): grãos de pólen.
POLLINIUM, i, subs. n. 2 — Polínia. Cf. sectilis, viscum.
POLYCOTYLEDONIS, e, adj. - Linné: com mais de 1 cotilédone. Praesupponitur plantam esse pofycotyledonem (Lp): pressupõe-se que a planta é policotilédone.
POLYGAMIA, ae, subs. f. 1 - Poligamia, com flores masculinas e femininas sobre a mesma, ou diferente, planta — ao lado de hermafroditas. Antigo: classe do sistema de Linné.
Polygamia frustranea: poligamia ineficiente.
POLYGAMO-DIOICUS, a, um, adj. - Poligamo-dióico, o mesmo que polygamus. Polygamo-dioica in eodem spadice: com flores masculinas, femininas e hermafroditas no mesmo
espádice.
POLYGAMUS, a, um, adj. - Polígamo. Planta polygama (Lp): a que conduz, sobre o mesmo indivíduo, flores hermafroditas e unissexuais, estas já masculinas, já femininas.
POLYMORPHUS, a, um, adj. - Polimorfo, que pode possuir muitas formas. Species sat
polymorpha: espécie bastante variável morfologicamente.
POLYPETALUS, a, um, adj. - Polipétala, com muitas pétalas. Usado, sempre, impropriamente, para designar corola com as pétalas livres (que é: dialipétala). Corolla polypeta-

MLp).
POLYPHYLLUS, a, um, adj. — Polifilo; com muitos segmentos. Linné: cálice dialissépalo.
POLYPUS, i, subs. m. 2 - Pólipo. Cf. destituo, servo.
POMIFER, a, um, adj. - Pomífero, que origina frutos carnosos como a maçã.
POMPOSUS, a, um, adj. - Pomposo. Explodendi sunt pomposi et eloquentiae flosculi
(Lp): devem ser afastados os (termos) empolados e as flores da eloqüência.
POMUM, i, subs. n. 2 - Maçã; pomo (tipo de baga); antigo: fruto. Huiusce arboris poma
(M): os frutos desta árvore. Pomum, pericarpio farctum evalve capsulam continens (Lp):
o pomo, pericarpo maciço sem valvas contendo uma cápsula. Maçã, pera.
PONDEROSUS, a, um, adj. — Muito pesado. Ob capitulum ponderosum communiter decumbit caulis (Lh): em virtude do capítulo muito pesado o caule comumente se deita.
PONDUS, ponderis, subs. n. 3 - Peso. Herbae pondus AT (Pa): quinze libras (peso) de
erva. Hinc non ex próprio pondere (Lp): aqui não graças ao próprio peso. Cf. onustus,
ratio, typus, unus.
PONE, prep. com açus. e adv. - Atrás. Pilis longis violaceis pone antheras notatis (FB):
com longos pêlos violáceos atrás das anteras. Stamina absque pilis pone antheras (FB):
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os estames sem pêlos por detrás das anteras. Corolla pone in conum extensa (Lp): a corola esticada para trás em forma de cone.
PONENDUS, a, um, adj. - Que deve ser colocado, posto. Inter Ranakiam et Diplolepidem ponenda: deve ser colocada entre Ranakia e Diplolepis.
PONO, ponito, ponitur, ponuntur, ponas, posui, posuit, possuísse — Pôr, colocar. Nullos
limites posuit natura (Lp): a natureza não estabeleceu quaisquer limites. Naturam non
possuísse (Lp): que a natureza não colocou (= não ter posto a natureza). Cf. plaga, que,
sinistrorsus.
PONTEDERA, ae, subs. m. 1 - Pontedera, botânico prélineano. Cf. colliquamentum.
PORATIM, adv. - Por meio de poros. Antherae poratim dehiscentes (FB): as anteras
deiscentes por meio de poros.
PORCINUS, a, um, adj. - Relativo ao porco. Cf. subcoctus, vetus.
POROSUS, a, um, adj. - Poroso, provido de poros. Antherae porosae: anteras que se
abrem por dois poros apicais. Cf. poratim.
PORRACEUS, a, um, adj. - Relativo ao alho-porro. Cf. proximus.
PORRECTUS, a, um, adj. - Esticado, prolongado, alongado. Piliporrecti (FB): pêlos esticados. Summitates ramorum in spinas porrectas (FB): as extremidades dos ramos são prolongadas em espinhos. Cf. acumen, apex, apiculum, mucro.
PORTIO, onis, subs. f. 3 - Proporção, proporcionalmente. Folia pro portione caudicis
ampla (FB): as folhas são grandes em proporção ao caule. Cf. endemicus, tunsus.
PORTUS, us, subs. m. 4 - Porto. Ad portum Miranharum juxtaflumen Japurá (FB): no
porto das Miranhas, junto ao rio Japurá.
PORUS, i, subs. m. 2 - Poro, orifício mínimo. Pollinis granula poris tribus instructa:
os grãos de pólen com três poros. Pori corticales: os estômatos.
POSITIO, onis, subs. f. 3 - Posição, sítio. Positio speciei: a posição (colocação) da espécie.
POSITUS, a, um, adj. - Posto, plantado; colocado. Cf. bis.
POSSIBILIS, e, adj. - Possível. Cf. naturalis.
POSSIDENS, possidentis, adj. - Que possui. Cf. domicilium,
POSSIDEO, possidet - Possuir, ter ocupado. Si fios ovaria 3 apocarpa possidet (FB): se a
flor possui 3 ovários apocárpicos. Cf. vernaculus.
POSSUM, possit, possunt, posset, posse, potest — Poder, ser capaz de. Calyx posset pro
cunni labiis etiam haberi (Lp): o cálice poderia ainda ser considerado como os lábios vulvares. Cf. a, analogia, atomus, commuto, experientia, fio, jactura, medicus, mérito, milito,
planus, sumo, trinervius, trivialis.
POST, adv. - Depois; atrás. Post folia delapsa: depois de caídas as folhas (depois da queda
das folhas). Cf. alternus, cado, cito, delapsus, florescentia, triduum.
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POSTEA, adv. — Depois, em seguida. Cf. demum, intra, nonnunquam, primitus, qui.
POSTICE, adv. — Posteriormente. Cf. exaratus.
POSTICUS, a, um, adj. - 0 que se acha na parte de trás. Cf. cordatus, lunulatus, notatus.
POSTQUAM, conj. - Depois que, depois de; desde que, agora que. Postquam explicatur
(Lp): depois que se abre (flor). Cf. defloreo, plagula.
POTATUS, a, um, adj. - Bebido, tomado. Eius radix potata ex água (Pa): a sua raiz tomada com água.
POTIO, potionis, subs. f. 3 - O (ato de) beber; bebida. Cf. laudabilis, unguentum.
POTISSIME, adv. — Sobretudo. Genus potissime Brasiliense (FB): gênero sobretudo brasileiro. Cf. moneo.
POTIUS, adv. - Antes, de preferência. Flores potius multiplicati dicendi quam perfecti
pleni (Lp): as flores devem ser, de preferência, consideradas multiplicadas do que perfeitamente dobradas. Habitu potius tenuiquam characteribus fructificationis: antes pelo hábito tênue do que por caracteres da frutificação. Cf. accedens, adeo, pertineo, scriptus.
POTO, potus, poteris, potate - Beber. Sucum potu dabo (Pa): darei o suco para beber.
Cf. cum, maceratus, merum, passum.
PRAE - Prefixo: na frente, na ponta; antes; muito. Praeacutus - terminado em ponta
muito aguda, agudíssimo. Praealtus — muito alto. Praematurus — maduro antes do tempo,
prematuro, temporão.
PRAE, prep. com abi. - Diante de. Habitum prae se ferunt singularem (FB): exibem hábito singular, único. Insignis prae omnibus specierum foliis (FB): distinta entre todas as
espécies pelas folhas. Species antecedenti prae aliis affínis (FB): a espécie é mais afim da
antecedente do que outras.'
PRAEALTUS, a, um, adj. — Muito alto; muito fundo. Caulepraealto: com o caule muito
elevado.
PRAEBENS, praebentis, adj. — Que oferece ou fornece. Transitum ad species sequentes
praebens (FB): que demonstra transição para as espécies seguintes. Species alimenta
praebentes (FB): espécies que fornecem alimentos. Cf. alimentum, mammula.
PRAEBEO, praebent, praebet - Oferecer; fornecer; mostrar. Umbramque praebent (Lp):
e dão sombra. Commoda discrimina praebent (FB): oferecem cômodas diferenças. Drupae
nutrimentum praebent (FB): as drupas fornecem alimento. Cf. idea, video.
PRAECEDENS, praecedentis, adj. - Precedente, que vem antes de outro, anterior.
Praecedentis species sunt (Lp): são variedades (= subtipos) do anterior (não se refere às
plantas). Differt a praecedente M. armata: afasta-se da precedente M. armata. Crescit in
mari cum praecedentibus (FB): vive no mar com as precedentes. Cf. adhibeo, aeque, commuto, conscriptus, consimilis, dignosco, quidem, ut.
PRAECEDENTIA, ae, subs. f. 1 - Linné: precedência, o fato de algo suceder antes de
outra coisa. A flor precede o fruto.
PRAECELLO, praecellit - Distinguir-se mais que outro. Cf. aedificium.
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PRAECEPTOR, oris, subs. m. 3 — Preceptor, educador, mestre. Absque praeceptore (Lp):
sem (o auxílio de um) mestre.
PRAECIPUE, adv. - Principalmente, particularmente. Cf. compositio, degens, excultus,
florem, idem, ludo, specto, torrem.
PRAECOX, praecocis, adj. — Precoce, prematuro, temporão, que amadurece antes do
tempo; que vem antes de outro. Fios foliis praecocior est (Lp): a flor é mais precoce do
que as folhas.
PRAEDICO, praedicatur, praedixi - Predizer, anunciar; avisar. Multiplicatus veropraedicatur de serie duplici (Lp): multiplicado, porém, diz respeito a uma série dupla. Cf. mas.
PRAEDICTUS, a, um, adj. - Anunciado; avisado; mencionado. Quod connectit partes
praedictas (Lp): o que une as partes antes mencionadas. Cf. nudus.
PRAEDILIGENS, praediligentis, adj. - Que aprecia. Observavi speciem lignum putridum
praediligentem (FB): observei uma espécie que aprecia muito a madeira podre.
PRAEDITUS, a, um, adj. - O mesmo sentido e emprego de instructus. Corolla glandulis
viridibus praedita (FB): a corola provida de glândulas verdes. Species radicellis conspicuis
praedita (FB): a espécie dotada de radicelas bem desenvolvidas. Cf. appendicula, color,
delapsus, inde, nonnisi.
PRAEDIUM, i, subs. n. 2 - Fazenda, quinta. Prope praedium Boavista (FB): perto da
Quinta da Boa Vista. Cf. herbidus.
PRAEFATUS, a, um, adj. - Citado antes, mencionado acima. A specie praefata facile
differt: distingue-se facilmente da espécie anteriormente referida.
PRAEFECTUS, i, subs. m. 2 - Administrador, intendente. Bibliothecaepraefectus (FB):
bibliotecário.
PRAEFERO, praefert, praetuli - Preferir; mostrar; passar. Caulem praefert laevem (M):
apresenta caule liso. Benthamium sequi praetuli (FB): preferi seguir o Bentham.
PRAEFKUS, a, um, adj. - Colocado, fixado. Cf. numero.
PRAEFLORATIO, onis, subs. f. 3 - Prefloração, estivação. Como aestivatio, menos usado. Praefloratio valvaris: a prefloração valvar. Corolla praefloratione imbricata (FB):
corola imbricada na prefloração (= em botão).
PRAEFOLIATIO, onis, subs. f. 3 - Prefoliação, prefolheação ou folheatura. A maneira
pela qual as folhas novas se dispõem no gomo. Folia praefoliatione involuta (FB): as dobradas para dentro na prefoliação.
PRAELECTIO, onis, subs. f. 3 - Preleção. C. a Linne Praelectiones in ordines naturales
plantarum: preleções de C. de Linné sobre as ordens naturais de plantas (aulas).
PRAELUDIUM, i, subs. n. 2 - Prelúdio, ensaio. Praeludia Botânica: Ensaios sobre Botânica.
PRAELUM - Veja prelum
PRAEMATURUS, a, um, adj. - Prematuro, precoce, temporão. Vejaprae. Cf. eripio.
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PRAEMORSUS, a, um, adj. — Premorso. Segundo Lp.: o mesmo que succisus. Raiz: truncada, ao invés de atenuada (Linné). Praemorsum obtusissimum terminatur incisuris
inaequalibus (Lp): (a folha) premorsa, sendo obtusíssima, termina por recortes desiguais.
Praemorsum si truncatum et sinu acuto patente divisum sitfolium in ápice (Lh): (a folha)
é premorsa quando truncada, mas dividida, no ápice, por seio agudo e aberto. De um modo geral, as folhas são ditas premorsas quando profundamente bífidas, bem abaixo do
ápice até quase o meio. Cf. bilobus.
PRAEPARATIO, onis, subs. f. 3 - Preparação. Cf. stamen.
PRAEPRIMIS, e, adj. - Principalmente; sobretudo. Utipraeprimis Aloes species (Lh): como, sobretudo, as espécies de Aloe. Cf. ejusmodi.
PRAEPUTIUM, i, subs. n. 2 - Prepúcio. Linné comparava-o ao cálice (Lp).
PRAERUPTA, orum, subs. n. pi. 2 - Barrancos íngremes, precipícios. Também o sing.
praeruptum, i. In praeruptis ripae fluvii Solimões (FB): nos barrancos da margem do rio
Solimões. Cf. apertus.
PRAERUPTUS, a, um, adj. - Escarpado, cortado a pique. Crescit in scopulis praeruptis
alpinis locis (Lh): vive nos rochedos escarpados das regiões alpinas.
PRAESAGIO, praesagit - Pressagiar; prever; predizer. Pluviam praesagit mane Calendula
(Lp): Calendula anuncia chuva ao amanhecer.
PRAESENS, praesentis, adj. — Presente. Fructificatione praesente (Lp): com a frutificação presente. In fructificatione praesens (Lp): presente na frutificação. Perigonium rarissime praesens (FB): perigônio mui raramente presente.
PRAESENTIA, ae, subs. f. 1 - Presença; aparição. Cf. destruo.
PRAESERTIM, adv. - Principalmente, especialmente. Como praecipue. In campis, praesertim sterilioribus: nos campos, principalmente nos mais estéreis. Praesertim vere et
autumno procellae (Lp): especialmente as ventanias na primavera e outono. Cf. discrepans, glandifer, lápis, numeratus, pulcher, recedens.
PRAESES, idis, subs. m. e f. 3 - Protetor; protetora; diretor; diretora. Academiae praesens (FB): presidente da Academia.
PRAESTANS, praestantis, adj. - Superior, excelente; útil. Substantia coloram praestantior: o corante mais útil. Praestantissima resina (M): a melhor resina (entre todas).
PRAESTO, praestat, praestant - Exceder, sobressair. Quae ceteris partibus praestant
(Lp): que sobressaem às demais partes. Itaque praestat systema synopsi (Lp): logo, o sistema é superior à sinopse. Cf. cognitio, omnis.
PRAESUPPONO, praesupponitur - Pressupor. Cf. polycotiledonis.
PRAETER, adv. - Além de, exceto. Praeter fabam (P): exceto a fava. Floribus praeter
cálycem saturate luteis: com as flores fortemente amarelas, exceto o cálice. Praeter alia
floribus erectis: além de outros (caracteres), pelas flores erectas. Cf. adlatus, glabritas,
laudatus.
PRAETEREA, adv. - Além disso, de mais a mais; em seguida. Praeterea ramuli albidi
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(FB): além disso, os ràmulos esbranquiçados. Praeterea horum characterum folüs minoribus: além destes caracteres, com folhas menores. Cf. vago.
PRAETERIENS, praetereuntis, adj. - Que passa. Hami adhaerent animalibus praetereuntibus (Lp): os ganchos aderem aos animais que passam ao alcance.
PRAETERLAPSUS, a, um, adj. - Passado. Florendi tempore praeterlapso (FB): passada
a época da floração.
PRAETULI - Veja praefero.
PRAEVIUS, a, um, adj. - Que vai adiante; que precede. Fructuipraevia (Lp): que precede o fruto.
PRASINUS, a, um, adj. - Verde-capim. Cf. viridis.
PRATENSIS, e, adj. - Que vive nos prados, campo herbáceo. Nascitur in locis pratensibus
et cultis et mundis (Pa): ocorre em regiões campestres, cultivadas e limpas.
PRATUM, i, subs. n. 2 - Prado, campo herbáceo. Nascitur in pratis et secus vias (Pa): vive
nos prados (campos) e ao longo das estradas. In pratis folüs gaudent magis integris (Lh):
nos campos têm folhas mais inteiras. In pratis humidis (FB): nos campos úmidos. Cf.
geoponicus.
PRAVITAS, atis, subs. f. 3 - Anormalidade, defeito, deformidade. Propter speciminum
pravitatem (FB): devido à deformidade dos exemplares.
PRAVUS, a, um, adj. - Defeituoso, mal formado.
PRELUM (praelum), i, subs. n. 2 - Prelo; prensa. Dum liber prelo subesset (M): enquanto
o livro estava no prelo. Prelo modice compresso (Lp): na prensa moderadamente apertada.
PRESSIO, onis, subs. f. 3 - Pressão. Atmosphaerae pressio (Lp): a pressão atmosférica.
Cf. mutuus.
PRETIOSUS, a, um, adj. - Precioso, de muito valor. Pretiosa itinera evitantur (Lp):evitem-se as viagens dispendiosas.
PRIMAEVUS, a, um, adj. - Jovem. Silva primaeva (FB): floresta virgem, não tocada pelo
homem. Cf. laetus.
PRIMÁRIO, adv. - Em primeiro lugar. Hic primário intelligitur (Lp): aqui se distingue,
em primeiro lugar. Cf. collector.
PRIMARIUS, a, um, adj. - Primário. Cf. botanicus, detego, modus.
PRIMIGENIUS, a, um, adj. - Originário; primeiro. Rupes primigeniae (FB): rochas primitivas.
PRIMITIVUS, a, um, adj. - Primitivo. Silva primitiva: mata primitiva.
PRIMITUS, adv. - A princípio, primeiro. Fios primitus invólucro concluso, postea exsertus (FB): a flor, no início, com o invólucro fechado, mais tarde exserta.
PRIMO, adv. - Pela primeira vez, inicialmente. Ainda abi. (e dat.) sing. de primus (primo
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intuitu, primo vultu, primo aspectu, etc). Fagus primo hirsutissima; mox glabra evadit
(Lp): Fagus, de início, é hirsutissima; depois, torna-se glabra. Cf. apothecium, denudatus,
mammula, nunc.
PRIMORDIUM, i, subs. n. 2 - Princípio, começo. Cf. corculum
PRIMORES, um, subs. m. pi. 3 - Os primeiros, os principais. Primores (Lp): as primeiras
(flores); em latim, flor é masculino.
PRIMUM, adv. - Em primeiro lugar; pela primeira vez. Cf. advectus, cum, denominatio,
emergit, proximus, tyro.
PRIMUS, ma, mum, adj. — Superl. de prior: o primeiro, em todos os sentidos. In primis =
imprimis (no começo; principalmente). Cum primis = cumprimis (o mesmo sentido do
anterior). Qui primus de his herbis medicamen instituit (Pa): o primeiro que estabeleceu
um remédio com estas ervas. A prima specie foliis, tertia floribus differt: difere da primeira espécie pelas folhas, da terceira pelas flores. Crescit in primis folio subrotundo quod
deinde trilobum evadit (M): cresce, de início, com folha arredondada, que depois se torna
trilobada. Primum in planta est (Lp): é a primeira (folha) a existir na planta. Ad primam
explicationem floris (Lp): no início da abertura da flor. Cf. aspectus, caesalpinus, dissero,
explicatio, expono, flora, intuitus, inventor, pater, romanus, reliquus, reperio, vultus.
PRINCEPS, is, adj. e subs. m. 3 - De príncipe; primeiro. Autor, o primeiro, excelente.
Editio princeps: a primeira edição. Princeps natura: a excelente natureza.
PRINCIPIUM, i, subs. n. 2 - Princípio; começo. Principia veritatis (Lp): os princípios da
verdade. Cf. heterodoxus, inde, philosophus, quot.
PRIOR (neutro prius), prioris, adj. - O primeiro (de dois), anterior. Priores pedes: as patas da frente. Superl.: primus, a, um Primi dentes: os dentes mais anteriores. Varietas convenit in structura totius plantae cum priori specie: a variedade concorda, quanto à estrutura de toda a planta, com a espécie anterior. Prior foliis longius petiolatis: a primeira, pelas
folhas mais longamente pecioladas. Varietas speciei prioris (FB): é uma variedade da espécie anterior. Cf. conjunctim, ergo, nequeo.
PRISMATICUS, a, um, adj. - Prismático. Pericarpium prismaticum, cum lineare polyedrum fit, lateribus planis (Lp): trata-se do pericarpo prismático quando o poliedro é linear
com lados planos.
PRIUS, prioris, adj. - Neutro de prior. Também: adv. (antes, anteriormente), a me prius
edita (Lh): publicados (gêneros) antes por mim. Si non prius (Lp): se não antes. Cf. sero.
PRIUSQUAM, adv. - Antes que ou antes de. Priusquam Vellosii Ícones innotuissent (FB):
antes que os desenhos de Velloso fossem conhecidos.
PRIVO, privatur - Privar; livrar, desembaraçar. Quod angulis privatur (Lp): que é destituída de ângulos.
PRO, prep. com abi. - Diante de, em favor de; como, na qualidade de;em relação a. Pro
parte: em parte. Pro majori parte: na maior parte. Basis pro fructu (Lp): base para o fruto.
Habet pro basi rudimentum (Lp): tem, como base, um esboço. Pétala pro calyce habuit
(Lp): considerou as pétalas como cálice. Urtica fatua pro inerme (Lp): Urtica insípida em
lugar de inerme. Pollen pro genere typicus: pólen típico para o gênero. Haec species pro
idêntica cum P. lineari (FB): esta espécie como idêntica a P. linearis. Cf. assumo, caveo.
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commodus, cornmunis, distinctio, effossus, e.xistimu, habeo, igitur, liber, pistillum. polenta, portio, possum, ratio, ratus, stamen, statura, sustentatio, verbum.
PROBE, adv. - Bem, perfeitamente, adequadamente. Arbor nondum probe est cognira
(Ma): a árvore ainda não é bem conhecida. Cf. distingiiendus, integerrimus.
PROBO, probat - Examinar, ensaiar, experimentar; avaliar; provar. Cf. ac.
PROCELLA, ae, subs. f. 1 — Tempestade, furacão, ventania. Cf. praesertim,
PROCERITAS, atis, subs. f. 3 - Altura. Cf. eximius.
PROCERUS, a, um, adj. - Alto:esbelto. Cf. innatus.
PROCESSUS, us, subs. m. 4 - Prolongamento, continuação; progresso; apófise, excrescência, ponta. Abi. pi. também processubus. Est processus substantiae medullaris radieis
(Lp): é um prolongamento da substância medular da raiz. Incrementi processu: com o
progredir do crescimento. Putamine extus processibus aculeisve obsesso (FB): com o putamen coberto exteriormente por pontas ou acúleos. Cf. stigmaticus.
PROCREO, procreat - Gerar, procriar; causar, produzir. Nodus florifer etiam folia procreat (FB): o nó florífero também produz folhas.
PROCUL, adv. - Longe, ao longe. Procul dúbio (FB): sem dúvida, certamente. Nec non
in Serra dos Órgãos non ita procul a Rio de Janeiro (FB): também na Serra dos Órgãos,
bem perto do Rio de Janeiro.
PROCUMBENS, procumbentis, adj. - Que se curva para a frente, que se deita; que se inclina. Segundo Lp.: o mesmo que supinus. Caule procumbente: os ramos apoiam-se no
chão. Não emite raízes (radicans, repens) e nem tem as pontas dos ramos voltadas para cima (ascendem), de modo que é sinônimo de prostratus, sendo este um termo geral que
abrange os outros. Procumbens, horizontaliter supra terram (Lp): procumbente é (o que
se dispõe) horizontalmente sobre o solo.
PROCURRENS, procurrentis, adj. - Estendido. Caules longe procurrentes (FB): caules
que se estendem longamente (= prostrado).
PRODEO, prodit, prodeant, prodeunt, prodiit, prodire, prodiere - Sair, apresentar; aparecer, surgir, etc. E quibus flores prodeunt violacei coloris (M): dos quais nascem flores
de cor violácea. Quae prodit ex (Lp): a qual se origina de. In lucem prodiere die (FB):
vieram à luz no dia (= publicadas). Habitum specierum prodit tabula nostra (FB): a nossa
estampa apresenta o hábito das espécies. Cf. cauliculus. caulinus, fasciculatus, floralis,
ipse, lux, racematim, radicalis, radicatus, sêmen, uterque.
PRODIENS, prodeuntis, adj. - Que sai; que surge. Radicibus ex ipsis viticulis prodeuntibus (M): com as raízes partindo da própria haste. Folia octo ex uno pediculo prodeuntes
(M): oito folhas que saem de um pecíolo (composta). In omni planta prodeunte (Lp): em
toda planta que se desenvolve. E folii fulcrantis vagina prodiens (FB): partindo da bainha
da folha que sustenta. Pedunculi e spathae axilla prodientes (FB): pedúnculos que saem
da axila da espata. Cf. complures, ipse, vage.
PRODO, produnt - Transmitir; narrar, relatar; publicar; revelar; anunciar. Eoque produnt
ignorantiam (Lp): e pelo que revelam a ignorância.
PRODUCENS, producentis, adj. - Que produz; que cria; que estende, etc. Herbamque
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proüucens (Lp): e que produz a erva. Vas pollen producens et dimittens (Lp): o recipiente
que produz e lança no exterior o pólen. Cf. dimittens, soboles.
PRODUCO, producunt, produxit, produxere, producit - Produzir; criar; esticar; prolongar. Raro flores producunt (Lp): raramente produzem flores. Hinc simillimam sobolem
producit (Lp): agora origina uma descendência muitíssimo semelhante Cf. plures, species.
PRODUCTIO, onis, subs. f. 3 - Produção. Productiones medullares: raios medulares.
PRODUCTUS, a, um, adj. - Prolongado; saido, produzido. Antherae productae: anteras
prolongadas (em esporão, etc). E molli libro producta (Lp): produzida pelo liber macio.
Ex eodem puncto productus (Lp): saido do mesmo ponto. Stipulae apicem versus productae (FB): estipulas alongadas na direção do ápice. Apex foliorum in acumen longum productus (FB): o ápice d^s folhas prolongado em acúmen longo. Cf. subula, triens.
PROFERENS, proferentis, adj. - Que se estende; que emite. Rhizoma repens, proferens
radiculas (FB): rizoma rastejante, que emite pequenas raízes.
PROFERO, profert, proferat, protulit, protulimus - Mostrar; emitir; produzir; estender,
etc. Neque caulem neque florem profert (M): não produz caule nem flor. Caudex radiculas profert (Lp): a raiz principal emite radiculas. Tum semina protulit (Lp): então produziu sementes. Quae nunc de frondibus protulimus (FB): o que dissemos agora a respeito
das frondes. Cf, aemulus, binatus, compositum, cum, gummi, minor, sententia, ternatus.
PROFESSOR, oris, subs. m. 3 - Professor, mestre. Physiologiae generalis professor (FB):
professor de Fisiologia geral.
PROFICIO, proficit -Avançar; servir; beneficiar, ser eficaz. Cf. summe.
PROFUGUS, a, um, adj. - Que foge, fugitivo. Hicce verisimiliter cultura profugus (FB):
este provavelmente fugido do cultivo.
PROFUNDE, adv. - Profundamente. Folia profunde dentata (FB): as folhas são profundamente denteadas.
PROFUNDUS, a, um, adj. - Fundo, profundo; alto. Cf. canaliculatus, excavatio.
PROGNASCOR, prognascuntur, prognascitur -Nascer;gerar; formar. Ubi plures prognascuntur (Lp): onde se originam vários. Hoc sêmen cadit, prognascitur (Lp): esta semente
cai, gera descendência.
PROGREDIENS, progredientis, adj. - Que avança, marcha. Usque in Boliviam progrediens (FB): que avançam até a Bolívia.
PROGRESSUS, us, subs. m. 4 - Progresso, crescimento, desenvolvimento. Cf. cooperio.
PROIN, adv. — Por isso; da mesma maneira que. Cf. trigonus.
PROLES, lis, subs. f. 3 - Descendente, filho; descendência, prole. Cum proliferi proles
foliosus fit (Lp): quando a descendência da prolifera (flor) torna-se foliosa. Prole florifero
(Lp): com descendência florífera. Cf. hybridus, turio.
PROLIFER, a, um, adj. - Que produz ramificações ou partes supranumerárias. Flor:
quando uma ou mais flores nascem dentro de outra. Quando flores ou folhas nascem do

250
centro de uma flor. Lp.: isto é, o receptáculo entra em atividade. Prolifer, ex apicis centro
emittens tantum ramos (Lp): (o caule) prolifero é o que emite ramos somente no centro
do ápice. Pinheiro. Cf. proles.
PROLIFICATIO, onis, subs. f. 3 - O fato de ser prolifero. ProUficatio florum simplicium
e pistillo (Lp): a proliferação das flores simples procede do gineceu. Realmente, é o receptáculo que põe-se a crescer dando outra flor por cima da primeira.
PROLÍFICO, prolificantur — Gerar. Umbellati dum prolificantur (Lp): quando os umbelados são prolíferos.
PROMINENS, prominentis, adj. - Proeminente, saliente, que sobressai. Folia nervo médio supra prominente (FB): as folhas com a nervura central saliente na face superior. Carpidiorum cristis prominentioribus (FB): com as cristas dos carpídios mais salientes. Cf.
angulus, palatum, stamen, triangularis.
PROMINEO, prominent - Sobressair, fazer saliência, avançar. Cf. carinatus.
PROMINULUS, a, um, adj. - Um pouco proeminente. Folia nervis subtus prominulis
(FB): as folhas com as nervuras um tanto proeminentes na face inferior.
PROMISCUE, adv. — De mistura, simultaneamente; em comum. Aliisque in locispromiscue cum var, a (FB): e noutros lugares de mistura com a var. a.
PROMISSUS, a, um, adj. - Corresponde a productus na Botânica. Membrana promissa in
dentes 16 (FB): uma membrana prolongada em 16 dentes.
PROMO, promit, promere - Tirar; sair; apresentar; sustentar. Petiolus promit folium
(Lp): o pecíolo sustenta a folha. Qui corollam non promit (Lp): a que (flor) não produz
corola. Cf. debeo, dentatus.
PROMONTORIUM, i, subs. n. 2 - Promontório. Ad promontorium Mendoza (FB).
PRONASCENS, pronascentis, adj. - Que nasce, origina. Sori e fade inferiore indusiorum
pronascentes (FB): os soros que se originam na face inferior dos indúsios. Cf. prothallium.
PRONUS, a, um, adj. — Inclinado para diante. Mão: com a palma para baixo. Segunde
Lp.: face inferior da folha. Cf. carinatus, superfícies.
PROPAGATIO, onis, subs. f. 3 - Propagação, multiplicação. Propagatio tum divisione
vegetativa tum zygosporis: a multiplicação dá-se tanto por divisão como por zigósporos.
PROPAGATORIUS, a, um, adj. - Que propaga. Organa propagatoria sejuneta (FB):
órgãos de propagação separados.
PROPAGO, inis, subs. f. 3 - Estaca; propágulo. Melius propagine vites respondem (Virgílio): as videiras produzem mais por estaca. Agnatae propagines liliorum (M): os brotos nascidos ao pé do bolbo do lírio (bolbilhos). Propago, sêmen musci decorticatum (Lp): o
propágulo, a semente sem casca do musgo.
PROPAGO, propagantur, propagatur —Estender, alargar; propagar; prolongar. Fios perfecte plenus nullus propagatur seminibus (Lp): nenhuma flor perfeitamente dobrada propaga-se por sementes. Cf. carnosus, quamdiu.
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PROPE, prep. com açus. - Perto de. ao lado de; próximo a. Prope affinis: bastante parecido. Prope S. João: perto de S. João. Também adv.: perto, daqui há pouco. Prope accedens
(FB): que se aproxima bastante. Cf. adsum, arenaria, cementum, cresço, fluvius, pannus,
torrens.
PROPELLO, propellunt - Impelir para diante; derrubar; repelir. Elasticae longe propellunt semina (Lp): as (plantas) elásticas atiram para longe as sementes.
PROPEMODUM, adv. - Quase. Partium dimensiones propemodum eaedem (FB): as dimensões das partes são quase as mesmas.
PROPIUS, adv. - Comp. n. de prope: mais perto.
PROPONO, proposuerunt. proposui, proponam — Relatar, mencionar; propor; expor,
explicar; anunciar. Exemplo diaracterem proponam (Lp): apresentarei um exemplo de
caráter. Cf. curiosus, ego.
PROPORTIO, onis, subs. f. 3 - Proporção; analogia. Cf. aestimo.
PROPORTIONATUS, a, um, adj. — Proporcionado. Elongatum in pedunculos proportionatos (Lp): alongado em pedunculos do mesmo comprimento.
PROPRIE, adv. - Particularmente; em termos próprios, com propriedade. Proprie dictus:
propriamente dito. Cf. huic, sinuatus.
PROPRIETAS, atis, subs. f. 3 - Propriedade, qualidade própria, particularidade. Proprietates floris compositi sunt (Lp): as características da flor composta são. Cf. Physica.
PROPRIOR, comp. m. e f. de prope - Mais perto.
PROPRIUS, a, um, adj. - Exclusivo; característico. Proprius palmis (Lp): pertence às palmeiras (= é característico das palmeiras). Portasse species própria (FB): talvez seja uma
espécie independente. Vasa própria: corresponde aos vasos liberianos, laticíferos, glândulas, etc. Cf. affinis, arillus, criticus, instruo, nectarium, pondus, receptaculum, reduco,
valor, vestio.
PROPTER, prep. com açus. - Perto de; devido a. Habitai propter saxa: vive nas proximidades das pedras. Lectus propter ripas fluminis: colhido ao longo das (nas) margens do
rio. Propter flores pulchre aurati: em razão das flores lindamente douradas. Cf. aedificium.
PROPULLULANS, propullulantis, adj. - Que sai de. Cf. turio.
PROPULSIO, onis, subs. f. 3 - Linné: circulação da seiva. Não adm!uj a palavra circulatio, adequada só para os animais.
PRORSUS, adv. — Completamente; para a frente, diretamente. Prorsus Athenas: diretamente para Atenas. Stamina jam prorsus evoluía: os estames já completamente desenvolvidos. Prorsus contra (Lp): exatamente ao contrário. Ovarium prorsus cassum (FB): o ovário completamente estéril. Cf. defectus (adj.), experte, lanugo.
PRORUMPENS, prorumpentis, adj. - Que sai com ímpeto, que prorrompe. Scapi e rhizomatis ramis prorumpentes (FB): os escapos saem dos ramos do rizoma.
PROSENCHYMA, matis, subs. n. 3 - Tecido de células alongadas, em oposição a parên-
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quima, com células isodiamétricas. No pi., segue a segunda declinação. Libri prosenchymate (FB): fibras do liber. Prosenchymatis strato médio (FB): com a camada média do prosênquima.
PROSTRATUS, a, um, adj. - Prostrado. Caule: quando se desenvolve sobre a terra,
expandindo-se horizontalmente. Termo geral para designar o que é sobre o solo. O mesmo
que procumbens. Cf. distinguo.
PROSUM, prodest - Ser útil. Cf. illinitus.
PROTECTUS, a, um, adj. - Protegido, encoberto. Stipulae foliis protectae: as estipulas
escondidas pelas folhas. Cf. vagina.
PROTHALLIUM, i, subs. n. 2 - Protalo. Prothallia e sporis pronascentia (FB): os protalos
que nascem dos esporos.
PROTINUS, adv. - Adiante; mais longe; logo, já. Caulis ab ipsa protinus tellure emergens
(M): o caule emerge logo acima do solo. Cf. tellus.
PROTOCOCCOIDEUS, a, um, adj. - Do gênero Protococcus. Cf. gonidium.
PROTRACTUS, a, um, adj. - Puxado, arrastado; prolongado, estendido. Foliis basi in
petiolum protractis (FB): com as folhas prolongadas na base em pecíolo.
PROTRAHO, protraxit - Puxar; arrastar; desvendar, descobrir; prolongar. Multas Palmas
ad lucem protraxit (FB): trouxe à luz muitas palmeiras.
PROTRUSUS, a, um, adj. - Que avança para a frente; expulso, expelido, que se move
para fora. Radices ex rhizomate centrali protrusae: as raízes oriundas do rizoma central.
Baccae maturitate gradatim e tepalis protrusae (FB): as bagas, durante a maturação,
saindo gradativamente para fora das tépalas. Cf. spina.
PROUT, conj. - Conforme. Prout earum morbi (Lp): segundo as doenças delas.
PROTULIT - Veja profero.
PROVENIENS, provenientis, adj. - Procedente, oriundo. Humidis locisproveniens (Lp):
procedente de lugares úmidos. Filices in regionibus tropicis provenientes (FB): fetos
oriundos das regiões tropicais. Cf. ager.
PROVENIO, provenit, provenire - Sair; brotar; aparecer, originar-se; desenrolar-se. Ea in
lacubus et stagnis provenit (M): ela ocorre em lagos e águas estagnadas. Hirsutiores spectantur quam quae in Itália proveniunt (M): tendem a ser mais pilosas do que as que procedem da Itália. Ad scopulos marítimos passim provenit plantula, e qua lacca paratur (Ma):
a plantula, com a qual se prepara uma laça, surge espalhada sobre rochas à beira-mar. Cf.
aeque, agaricum, dictito.
PROVENTUS, us, subs. m. 4 - Produção; colheita. Proventus et usus (FB): produção e
emprego.
PROVÍNCIA, ae, subs. f. 1 - Província; circunscrição administrativa; região. In província
Paranaensi (FB): no Estado do Paraná. Spiriti Sanctiprovíncia: o Estado do Espírito Santo. Cf. borealis, sanctus.
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PROXIME, adv. — Muito perto de. Proxime affinis: muito afim, parecido. Cf. accedo,
genus, nervatio, quam.
PROXIMUS, ma, mum, adj. - Superl. de prope: o mais perto, próximo. Species alterae
commemoratae próxima: espécie próxima da outra mencionada. Folia fert porraceis próxima, sed exiliora (M): produz folhas parecidas com as de alho-porro, porém, mais tênues.
Hilo proximum est corculum (Lp): o embrião acha-se próximo ao hilo. Primum próxima
et ultimo minutissima (Lp): em primeiro lugar, os mais aproximados e depois os menores.
Diodiae asperae próxima, differt (FB): próxima de D. áspera, difere. A. M.neglecta specie
próxima differt foliis (FB): difere da espécie próximaM. neglecta pelas folhas. Cf. ftoralis,
immo, maré, vero.
PRURTTUS, a, um, adj. - Prurido. Sêmen tactu pruritum faciens (M): a semente que produz comichão ao toque.
PTERYGOIDEUS, a, um, adj. - Pterigóideo. Folium pterygoideum: folha pterigóidea,
folha assimétrica como de Begonia: presa, no pecíolo ou ramo, por um dos lados e não
pelo centro.
PTYXIS, is, subs. f. 3 - Prefoliação ou vernação. Ptyxis involutiva foliorum (FB): prefoüação involuta das folhas.
PUBENS, pubentis, adj. - Penugento; coberto de penugem, indumento piloso sutil.
Pétala pubentia, herbae pubentes.
PUBES, is ou ris, subs. f. 3 - Termo geral para indumento piloso e glanduloso. Pili, lana,
barba, tomentum, strigae, setae, hami, glandulae, glochides, viscositas, glutinositas, segundo Linné. Nem todos, sempre foi reconhecido, podem ser acuradamente definidos — pois
as diferenças, muitas vezes, são minutas. Nestes casos, só o conhecimento direto poderá
dar uma idéia mais objetiva. Segundo DC: conjunto de pêlos macios, pouco numerosos,
lembrando o buço dos jovens. Alveoli tenere puberi (FB): alvéolos com pêlos macios.
Pube innocus (FB): com pilosidade inofensiva. Cí.fulcrum.
PUBESCENS, pubescentis, adj. - Pubescente. Segundo Lp.: difere de pilosus só pelo indumento algo mais curto. Folia undique pubescentia: as folhas inteiramente pilosas. Cf.
lanugo, molliter, pilosus, villosus.
PUBESCENTIA, ae, subs. f. 1 — Pubescência, termo geral para expressar a presença de
pêlos, etc; pilosidade. Pubescentia est armatura plantae, qua ab externis injuriis defenditur (Lp): a pubescência é a armadura da planta, por meio da qual se defende das injúrias
exteriores. Inclue os pêlos, espinhos, acúleos, etc, sendo termo genérico. Cf. ludicrus.
PUBLICUS, a, um, adj. — Público. Cf. emineo, eristicus, jus.
PUER, pueri, subs. m. 2 - Menino; jovem. O pi. pueri pode significar meninos ou crianças. Cf. liber.
PUERITIA, ae, subs. f. 1 - Infância. Linné: nas plantas.
PULCHER, ra, rum, adj. - Belo, formoso. Pulchellus: dim. Plantae hae sunt pulchrae
praesertim ex genere Jasmino: estas plantas são belas, especialmente as do gênero Jasminum. Pulcherrima species: espécie belíssima. Cf. specto, ve.
PULCHERRIMUS, ma, mum, adj. - Superl. de pulcher.
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PULCHRE, adv. - Bem, perfeitamente. Cf. propter.
PULCHRITUDO, udinis, subs. f. 3 - Beleza, formosura. Cf. illustris.
PULEX, pulicis, subs. m. 3 - Pulga. Ad necandos pulices (M): para matar pulgas.
PULLUS, a, um, adj. - Escuro, quase negro. Cf. niger.
PULMO, oris, subs. m. 3 - Pulmão. Linné comparava os pulmões às folhas. Cf. ut.
PULPA, ae, subs. f. 1 - Polpa, de frutos, etc; carne. Semina pulpa eduli nidulantia (FB):
sementes aninhadas em polpa comestível. Cf. carnosus, conditus, gibbus, membranaceus,
nidulans, ob, odor, refertus, repletus.
PULPOSUS, a, um, adj. - Dotado de polpa, polpudo, carnoso (carnosus). Fructus pulposus (Lp): fruto carnoso.
PULTARIUS, i, subs. m. 2 - Recipiente. In pultario novo ad quartas (Pa): em recipiente
novo, cheio até um quarto.
PULVINULUS, a, um, adj. - Dim. de pulvinus. Ramuli pulvinulis persistentibus (FB): os
râmulos com pulvínulos persistentes.
PULVINUS, i, subs. m. 2 - Almofada, travesseiro; pulvino, dilatação na base do pecíolo.
Herba opponitur sub pulvino nescienti remediabitur (Pa): coloca-se a erva sob o travesseiro, ao ignorante curar-se-á. Arbores denso museorum pulvino vestitae (FB): árvores revestidas por compacto coxim de musgos.
PULVIS, pulveris, subs. m. 3 - Pó, poeira. Pulvis antherarum: o pólen. Lamina infra pulvere ceraceo albo velflavo obtecta (FB): a lâmina é coberta, na página inferior, por um pó
semelhante à cera, branco ou amarelado. Cf. cum, huius, pollen, redactus, rubigo, siccatus.
PUNCTATUS, a, um, adj. - Pontuado; pontilhado; marcado com glândulas, mesmo translúcidas. Punctatumquodpunctisexcavatisadspersum est(Lp): (a folha) pontuada é a que é
coberta de pontos reentrantes (que não fazem saliência). Punctata vasa: vasos pontuados.
Cf. utriculus.
PUNCTUM, i, subs. n. 2 - Ponto (sinal ortográfico). Cf. comma, consisto, eminens, fasciculatus, ipse, locus, productus, punctatus, singuli, vesiculares.
PUNCTURA, ae, subs. f. 1 - Picada, ferroada. Stimuli punctura venenata arcent animalia
nuda (Lp): os "ferrões" (pêlos urticantes) afastam os animais sem pêlos pela picada venenosa.
PUNGENS, pungentis, adj. - Que fere; que termina em ponta dura; pungente. Cf. aculeatus, spinosus.
PUNICEUS, a, um, adj. - De cor vermelha punícea, isto é, como romã; púrpuro-avermelhado; purpúreo. Cf. coccineus.
PURGO, purgat - Limpar, purificar, purgar, etc. Cf. quoque.
PURPUREUS, a, um, adj. - Segundo Lp.: o mesmo que phoeniceus.
PUSILLUS, a, um, adj. - Muito pequeno; insignificante. Cf. atomus.
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PUTA, adv. — Por exemplo; ut puta: como por exemplo.
PUTAMEN, aminis, subs. n. 3 - Putâmen ou núcleo, endocarpo lenhoso das drupas. Cf.
processus.
PUTO, putat, putaverim - Calcular; avaliar, pensar; supor. Ut puto: conforme penso,
segundo julgo, como considero. Cf. antiquus, esse.
PUTREDO, edinis, subs. f. 3 - Podridão; putrefação. Specimen mancum, putredine pro
parte destructum (FB): exemplar imperfeito, em parte destruído pela putrefação.
PUTRIDUS, a, um, adj. - Podre, pútrido. Cf. praediligens.
PUTUS, a, um, adj. - Puro, limpo; brilhante.
PYRAMIDALIS, e, adj. - Piramidal. Cf. repraesento.
PYRAMIS, amidis, subs. f. 3 - Pirâmide. Pyramidis modo (M): como pirâmide (= panícula).
PYRENA, ae, subs. f. 1 — Pirena, loja bem delimitada de certos frutos com endocarpo
duro, lenhoso. Por outra, subdivisão de certas drupas. Pyrenae dorso alatae (FB): as pirenas aladas no dorso.
SUMMARY
Botanical Latin-Portuguese Classical Lexicon - This work embraces some 6.300
latin words dealing with morphological terminology which concerns mainly Taxonomy. It
has been made going over the classical books from Antiquity but centering at Karl von
Linné, the founder of the principies of modem Botany, and stretching to the magnificient
Flora Brasiliensis. The most important parts of Linné's masterpiece Philosophia Botânica
were included separately from each other and translated. A great deal of examples drawn
from the classical writers wül render the dictionary very useful, we expect; through such
examples, perhaps one would be able to use a given word without much difficulty: in
many instances it will suffice to imitate the buüd up of the sentences found under the
proper word. The aspect of novelty ües exactely in the high number of excerpts taken
from the classic authors and meant to be employed as models for writing latin diagnoses
of plants and/or reading succefully descriptions in that language. A number of old texts
are difficult to understand in view of the obsolete terminology they comprise.
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES
1 - Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro publica trabalhos de Botânica
e ciências correlatas, originais, inéditos ou transcritos.
2 - Em casos específicos a Redação da Revista poderá sugerir ou solicitar modificações aos artigos recebidos.
3 — Informações gerais sobre o trabalho, qualificação e endereço profissional do (s)
autor (es) devem ser colocados no rodapé da página, sob chamada de asteriscos.
4 — Os trabalhos devem obedecer às normas da Revista. Assim, o original será enviado datilografado em uma só face do papel, que não deve ser transparente, em espaço
duplo e com não menos de 2,5 cm de margens (superior, inferior e laterais), e sempre que
possível acompanhado de uma cópia.
5 - As figuras e ilustrações devem apresentar, com clareza, seus textos de legenda,
sendo que gráficos, desenhos e mapas devem ser preparados em tamanho adequado para
redução ao tamanho da página impressa (18 x 11,5) e elaborados com tinta nanquim preta, de preferência em papel vegetal e não devem conter letras ou números datilografados.
6 — Os trabalhos devem obedecer à seguinte ordem de elaboração: Título, Resumo,
Introdução, Material e Métodos, Resultados, Conclusões, Agradecimentos, Referências e
Abstract.
7 - Referência: Sobrenome, inicial (ais) do (s) nome (s), título do artigo, nome da
revista (ou Instituição), volume (ou número), páginas, ano da publicação. Exemplo:
Hitchcock, A. S. - The Grasses of Equador, Peru and Bolívia. Contrib. U. S. Nat.
Herbarium, Washington, 24 (8): 241-556, 1927.
Até três autores são citados; quando são quatro ou mais usa-se citar o primeiro completando-se assim, por ex.:
Rizzinietalii(1973)
8 - A lista de referência deve ser ordenada alfabeticamente e com número remissivo. As abreviaturas dos títulos de revista devem ser as utilizadas pelos "abstracting
joumals". Em caso de dúvida na abreviação, escrever a referência por extenso, cabendo à
Comissão de Redação fazer a abreviatura.
9 — Quando da entrega dos originais o autor deve indicar o número de separatas
que deseja receber, pagando o que exceder das 25 separatas gratuitas que a revista lhe
fornece.
10 — Os trabalhos que não estiverem de acordo serão devolvidos aos respectivos
autores para devida correção.

