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I N T R O D U Ç Ã O
Escolhendo o assunto, tive minhas vistas voltadas para a
família das Leguminosas,
que, além de ser uma das mais ricas
em espécies, destaca-se por apresentar numerosas de grande
valor econômico.
(*) Tese apresentada para o concurso de naturalista do Ministério da Agricultura.
(*») Licenciado em História Natural pela Faculdade Nacional de Filosofia d a U.B.

Percorrendo
gên. Clitoria

a sub-família Papilionata,

interessou-me

o

Linn., cujas espécies são na maioria, de grande

beleza e, principalmente, a C. racemosa, sôbre a qual recaiu
minha atenção.

-

Após rápido levantamento bibliográfico, pude verificar serem poucos os trabalhos existentes sôbre a mesma, o que contribuiu para que se fixasse a decisão de estudá-la.
Não possuindo qualquer orientação de como encaminhar o
assunto, procurei seguir os conselhos de amigos dedicados, que,
além de me fornecerem oportunas informações bibliográficas,
também se esforçaram no sentido de permitir a realização dêste,
dando-me, tanto quanto possível, o material necessário para
trabalho e estendendo-me um pouco de sua experiência na resolução de problemas de técnica.
Entre êstes, desejo destacar os nomes da Srta. Maria Eneyda
Pacheco Kauffmann, concorrente e companheira de trabalho, de
Luiz Fernando Gouveia Labouriau, o qual orientou meus primeiros passos no campo da Botânica, e de Karl Arens ; competente mestre que me legou um pouco de seu saber.
As consultas bibliográficas foram feitas nas bibliotecas do
Museu Nacional, Jardim Botânico, Institutos de Óleos e Faculdade Nacional de Filosofia da U. B., a parte química nas Secções de Química Analítica do Instituto de Óleos, sob a orientação dos Srs. Raul Dodsworth Machado e José Camões Orlando
e da Faculdade de Filosofia, assistido pela Srta. Alice Barros
Terra e Sr. João Dias d'Assunção.
A parte anatômica foi estudada no Gabinete de Botânica
da referida Faculdade, com a autorização dos Srs. Prof. Tomaz
Coelho Filho, chefe do Departamento de História Natural e do
Prof. Karl Arens, responsável pela cadeira de Botânica.

S U M Á R I O

N
I — DA FAMÍLIA: a) Histórico e posição
sistemátca; b) Caractéres; c) Distribuição
geográfica; d) Empregos; e) Divisão; f) Considerações em torno da sub-Família Papilionatae e da tribu Phaseoleae.

i _
a)

da

família

H I S T Ó R I C O E POSIÇÃO SISTEMÁTICA

"Não há no reino vegetal uma só família que mais mereça
ser estudada do que esta! Sua importância é extraordinária!
Consta de plantas nutritivas em grande cópia, de venenosas e
industriais".
Desta forma, Caminhoá
Botânica

Geral e Médica"

( 1 ) em seu livro "Elementos

de

abre o capítulo referente às Legumi-

nosas, família que, embora seja a segunda em número de espécies é, sem dúvida alguma, a mais importante sob múltiplos
aspectos.
Huber,

em "Matas

e Madeiras

Amazônicas"

destaca-a da

seguinte forma: "A família mais importante entre tôdas, na
composição das matas amazônicas e, também, sob o ponto de
vista da utilidade de suas madeiras, é a das Leguminosas".
Êste grupo vegetal já esteve situado em diversas posições
na sistemática das plantas, ora como ordem, ora como família,
bem como, designado sob vários nomes, destacando-se o de
Fabaceae

Lindley e Leguminosae

Jussieu, êste último fixado na

literatura atual.
Interessante será salientar-se sua posição no Sistema Sexual
de Linné, o qual, em Spécies Plantarum ( 7 ) e Systema
Vegetabilium, (8 e 9) a sub-divide, colocando uma parte na classe X
(Decandria) e outra na X V I I (Diadelphia decandria) ; pois nos
oferece grandes vantagens de ordem prática.

Posição da referida Família em outros sistemas:
I — Sistema de Van Tieghem
Ramo

(20).

IV

Endoprothallées ou Phanerógames
Sub-ramo II
Stigmatées ou Angiospermes
Classe VII
Dycotyles
Sub-classe
Ovulées

III

Ordem III
Renonculinées
Aliança VIII
Gerániales
Família
Leguminosae
II — Sistema de Engler, A. e Diels, L. ( 4 )
Divisão XIV
Embryophyta siphonógama
Sub-divisão — 2
Angíospermae
Classe — 2
Dicotyledoneae

Sub-classe — 1
Archiclamydae
Ordem — 24
Rosales
Sub-ordem
Rosineae
Família
Leguminosae

b

—

CARACTERES

Esta família, com mais de 12.000 espécies, distribuídas
entre 550 gêneros ( 1 9 ) , é constituída por plantas lenhosas ou
herbáceas, freqüentemente volúveis.
Folhas esparsas, alternadas, raramente opostas, pinadocompostas, digitadas ou bipinadas, com folíolos opostos e
estipulas basais e, excepcionalmente, reduzidas a filódio.
Monoclinas, raramente diclinas por aborto, dialipétala e.
de u'a maneira geral, diplostêmone, ocasionalmente isostêmone,
oligostêmone ou polistêmone.
Flores variadíssimas, regulares, actinomorfas (simetria
radial) de prefloração valvar, ou irregulares, zigomorfas (simetria bilateral) com prefloração imbricada, imbricação esta que
pode ser ascendente (pétalo interior para cima) ou descendente
(pétalo exterior para cima). Cálice hipógino.
Flores actinomorfas com cinco sépalos ou menos, pétalos
em número correspondente, livres ou não (ligados formando um
tubo) e que se alternam com êles, enquanto, as zigomorfas têm
cinco sépalos, livres ou não e, normalmente, cinco pétalos dife-

renciados, o que mostra o flagrante predomínio de verticilos florais protetores pentâmeros.
Flores hipóginas ou, ocasionalmente, períginas com pistilo
formado por um carpelo súpero (raro dois, sendo escassos os
casos de 5 ou mais) ou semi-súpero, o qual se vai desenvolver
num legumem.
Dez estames iguais ou não, inferiores ou, ligeiramente, perigíneos, ou mais ou menos unidos ao tubo, monadelfos
ou diadelfos (9 soldados e 1 livre) com anteras rimosas ou
poricidas. Carpelo sessil ou estipitado, unilocular, com sutura
posterior ventral e numerosos óvulos distribuídos em duas séries
alternadas ao longo da sutura e que acaba num simples estilo ou
estigma terminal ou lateral.
Óvulos podem ser ortótropos, anátropos ou campilótropos,
ascendentes ou pendulares.
Fruto legumem (vagem) deiscente ou não, polispérmico,
carnudo ou sêco, bivalvo ou, mais raro, do tipo drupa. lomento,
aquênio, sâmara ou como frutos carnudos.
Sementes de testa coriácea ou córnea, geralmente em
grande número, raro uma só, inseridas na sutura ventral e que
podem ter o endosperma pouco desenvolvido ou ausente.
Embrião com dois cotilédones achatados. Inflorescência
cimosa, panícula, racimo, espiga, capítulo ou solitária, axilar ou
terminal.
Podemos relacioná-las, filogenèticamente com as Rosáceas
e as Connaráceas, embora apresentem uma estrutura floral diversa ( 1 0 ) .
c —

D I S T R I B U I Ç Ã O GEOGRÁFICA

As Leguminosas são, preferencialmente, plantas de regiões
tropicais ou sub-tropicais, encontradas em grande maioria na
América do Sul e na África.

As leguminosas Papilionatae são as que se distribuem por
maior área, enquanto as Caesalpinoideas estão compreendidas
entre os paralelos 40 do hemisfério norte e 50 do hemisfério sul
(na Europa só verificamos a presença das espécies Ceratonia
siliqua e Cereis siliquastrum) e as Mimosoideae se acham, totalmente, ausentes na Europa, exceto na Ilha de Cypre, onde são
encontradas espécies do Gen. Prosopis.
No Brasil achamos as três sub-famílias, largamente representadas através de 180 gen., assinalados por Hoehne na Flora
Brasílica ( 5 ) e distribuídos da seguinte maneira:

Sub-Famílias

I — Mimosoideae

Tribus

1 -— Ingeae
2 — Acacieae
3 — Euminoseae
4 — Adenanthereae
5 — Piptadenieae
6 — Parkieae

Sub-tribus

N." de Gêneros

7
1
1
•t
4

Total

II — Caesalpinoideae

7 — Dimorphandreae
8 — Cynometreae
9 — Bauhinieae
10 — Cassieae
11 — Kramerieae
12 — Eucaesalpinoideae

—

3
2
21

2
15
1

ó
1
7

Sub-Familias

II

-

Caesalpinoideae

i

Sub-tribus

Tribus

N.» de Gêneros

13 — Sclerolobiae
14 — Swartzieae

12

Total

III

—

Papilionatae

Sophoreae
Genisteae
Trifolieae
Galegeae
Hedysareae
20 — Dalbergieae

—

15 —
16 —
17 —
18 —
'19 —

21 — Vicieae
22 — Phaseo\cae

d

—

S
44

23
8
3
12
14
a) Pterocarpinae 11
b) Lonchocarpinae
6
c) Geoffraeinae
5

22

6
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Glycininae
Erythrininae
Galactiinae
Diocleinae
Cajaninae
Phaseolinae

7
2
3
6
3
6
Total

—

27
115

EMPREGO

Conforme já salientamos, a família das Leguminosas é representada por numerosas espécies que se destacam nos vários
campos da atividade humana, bem como, em sua alimentação.
Nelas se apoiam várias indústrias, tais como a madeireira, a
têxtil, a dos corantes, a das gomas, etc. . . . enquanto outras têm

emprêgo médico ou medicamentoso, ornamental, ou como for
ragens.
Na indústria madeireira destaca-se um grande número de
espécies entre as quais salientamos: os jatobás (Hymenaea
courbaril, H. stilbocarpa e outras), os jacarandás (Machaerkim violaceum, M. tomentosum, M. aculeatum, M. ecleroxylon, M. legale, etc. . . . ) , o pau ferro (Machaerium
sideroxylon e Cesalpinia ferrea), os angicos (Piptadénia
communis, P. monileformes, etc. . . . ) , os araribás (Centrolobium robustum e C. tomentosum), a caviuna (Dalbergia nigra),
o ébano (Acacia melanoxylon), o ébano de Senegal ou granadilha africana (Dalbergia melanoxylon), o pau rosa da Índia
(Dalbergia latifalia), o pau violeta (Acacia homalophylla), o
pau de Amaranto (Copaifera bracteata Benth.), o pau azul ou
pau de Campeche (Haematoxylon campechianum), o pau rosa
africano (Pterocarpus erinaceus), o sândalo africano (Pterocarpus santaloides), o sândalo vermelho (Pterocarpus santalinus), a angélica (Dicorynia paraênsis Benth.), o sapan (Cesalpinia Sapan), a madeira de "Sirsa" (Acacia Lebbek), o pernambuco ou pau brasil (Cesalpinia echinata), o pau vermelho
das Antilhas (Cesalpinas diversas) e muitas outras espécies de
Enterolobium, Peltogyne, Lonchocarpus, Sweetia, Swartzia,
Ormosia, Peltophorum. Platymiscium, Holocalyx, etc, . . .
Com emprêgo na medicina encontramos a "Folia di Senae"
(Cassia acutifolia, C. angustifolia, C. senna, C. cathartica?
usada como laxativo, da mesma forma que a raiz de ratanha
(Krameria triandra) e as polpas dos legumens de Cassia Fistula
e de tamarindo (Tamarindus indica). Esta última citada, merece maior estudo, porquanto, provavelmente, a polpa do fruto
deverá conter um antibiótico. Supõe-se isto, porquanto as geléias de tamarindo e os remédios que o contêm não são atacados
por bactérias ou fungos.
O alcaçus (Glycyrrhiza glabra L.) serve para dar consistência a pílulas, sendo no Brasil, perfeitamente, substituído pela
espécie brasileira Periandra dulcis M.

Sementes das sucupiras (Ferreirae spectabilis. Bowdichia
virgiloides e B. nitida), segundo consta, têm um óleo empregável contra afecções reumáticas, enquanto das do cumarú (Coumarouna odorata Aubl.) se tira um tônico aromático, servindo
de espectorante o angico (Piptadenia moniliformes, P. rigida,
P. ibiapabana, tôdas as Caesalpinias e Cassia auriculata, C. fístula e C. grandis).
Nas favas de Dipterix odorata e D. oppositifolia encontramos abundante quantidade de cumarina. '
Diversos tipos de gomas são produzidos por Leguminosas,
entre os quais podemos citar: goma arábica (Acácia arabica, A.
vera. A. nilotica, A. dealbata Link, A. abyssinica, A. giraffae)
ou idêntica a ela (Acácia Baileyana Wüld.), goma senegal (Acácia Senegal), goma australiana (Acácia picnantha Benth.).
goma adragante (Astragalus microcephalus, A. gumimifer, A.
adocendens, A. cylleneus, A. verus), e também várias são as resinas, salientando-se entre as mais comuns: resina semi-fóssil de
Copai (Himennaea courbaril), bálsamo de copaiba (Copaifera
offinalis, C. Langsdorffii, C. coriacea).. bálsamo do Perú (My
roxylon balsamum var. Pereirae e Myrocarpus frondosus), bálsamo de Tolú (Myroxylon balsamum var. genuinum).
N a indústria dos corantes destacam-se Genista tinctoria.
Indigofera tinctoria, I. anil, I. leptostachya, o pau de Campeche
da hematoxilina (Haematoxylon campechearum) e o pau Brasil
(Caesalpinia echinata) e, entre as ricas em material tânico, numerosas Caesalpinias (C. coriaria, C. brevifólia, C. digyna),
Acácias (A. decurrens Willd., A. dealbata Link, A. pychnantha
Benth., etc. . . . ) e Pterocarpus.
De Crotalaria Juncea (canamo de Bengala) e Spartium
junceum retiram-se fibras, bem resistentes, para a indústria
têxtil.
Entre as plantas comestíveis, o feijão (Phaseolus vulgaris),
com tôdas as variedades, ocupa lugar de destaque, porquanto,
na sua semente se baseia a alimentação do brasileiro e além dêle,
o amendoim (Arachis Diogoi Hoehne, A. glabrata Benth., A.

marginata Gardn., A. villosa Benth.) o amendoim verdadeiro
(Arachis hypogoea L.) cuja semente é extremamente oleaginosa,
a ervilha (Pisum sativum), a soja (Soja hispida), a lentilha
(Lens esculenta), ampliam a lista. Outros órgãos, também, são
aproveitados neste sentido, como os tubérculos de Jacatupé
(Pachyrrhizus angulatus), os de Apios tuberosa e os legumens
de Vigna sinensis, Lablab vulgaris e Cajanus indicus.
As vagens de Ingás, Hymenaeas, Jatobás e Tamarindus indica são empregadas como frutas, da mesma forma que o mariceiro (Geoffrea superba), cujo órgão respectivo, embora apre
sentando gôsto amargo, é largamente adquirido nos estados do
nordeste e por outro lado temos a alfarrobeira que serve de alimento a populações pobres do mediterrâneo.
De suma importância para os criadores de gado é o conhecimento das Leguminosas, uma vez que, entre elas, encontramos plantas forrageiras, Lupinus albus, L. luteus, L. angustifolius, Ornithopus sativus, Hedysarum coronarium, Trifolium
pratense, T. incarnatum, T. repens, T. arvense, T. hybridum, as
alfafas (Medicago falcata L — alfafa da Suécia, Medicago
maculata Willd. — alfafas de folhas manchadas, M. Echinus
D. C. — alfafa espinhosa, M. arbórea L — alfafa gigante, M.
sativa L — alfafa verdadeira), Vicia faba, V. sativa. V. villosa,
Lathyrus sativus (no Brasil várias Crotalarias, Desmodios,
Stylosantres e Zornias são exploráveis).
Por outro lado, salientam-se espécies extremamente tóxicas,
as quais, devem ser retiradas dos campos de pasto, principalmente, as Thephrosias.
Estas espécies venenosas, todavia, também têm, em parte,
seu emprêgo, tanto assim, que os selvícolas de nosso país as aproveitam em pescarias, pois muitas são ichtiotóxicas (numerosas
espécies dos gêneros Camptosema, Piscidia, Lonchocarpus,
Thephrosia, etc. . . . ) .
Às vêzes, formosíssimas e de grande copa, são aproveitadas
na ornamentação de jardins e parques, sendo, inclusive, motivos
de inspiração de obras de arte de pintores nacionais. Por exube-

rante beleza, têm seu lugar realçado: Acacia dealbata Link, A.
Farnesiana, Poinciana regia (Flamboyant), Spartium junceum,
a Sophora japônica de flores branco amareladas, Laburnum ana
gyroides, L. alpinum (chuva de ouro), Cytisus purpurens, as
glicines Wistaria sinensis e W. Floribunda (trepadeiras para
caramanchões), Lespedeza bicolor, L. racemosa e outras dos
gêneros Genista, Erythrina, Canavalia, Acacias, Cassia, Clitoria,
etc. . . .
Entre as leguminosas da Amazônia, Celestino Pesce cita
como tendo sementes oleaginosas: Coumaronna odorata Aubl.
(cumarú), C. polyphylla Ducke (cumaru sem cheiro), Taralia
oppositofolia Aubl. (cumarú-rana), Pentacletaha filamentosa
Benth. (Pracachy), Vatairea guianensis Aubl. (fava de
empigem).
No enriquecimento do solo em matéria nitrogenada, devem ser utilizadas plantas desta família, porquanto, conforme
assinala Maximov (12) "tôdas as Leguminosas são capazes de
estabelecer uma simbiose com bactérias radicícolas, o que constitui, para as ditas plantas uma propriedade fisiológica de
grande importância" e mais adiante: "O cultivo das Leguminosas é u'a maneira de utilizar uma fonte livre de substância em
extremo valiosa, como o nitrogênio molecular atmosférico". Esta
peculiaridade recomenda-as na rotação de cultura, tendo-se
mesmo verificado, pràticamente. que as safras de trigo são muito
maiores quando intercaladas com leguminosas.

e —

DIVISÃO

Atualmente esta família se acha dividida em três sub-famílias, as quais se distinguem pelos seguintes caractéres fundamentais:
I — Mimosoideae

— flores de simetria radial (actinomorfas) e prefloração valvar.

II — Caesalpinoideae — flores de simetria bilateral (zigomorfas) com pétalos de imbricação
ascendente.
III — Papilionatae
— flores, igualmente, zigmorfas, porém, com pétalos de imbricação
descendente.
A classificação apresentada é a mais aceita, atualmente, havendo, todavia, autores que as consideram em posições diferentes.
Lineu separava as Mimosoideae das Caesalpinoideae e Papilionatae colocando aquelas na classe X e estas na XVII.
Posteriormente, De Candolle (12) apresentou um sistema
de classificações, no qual as Leguminosas apareciam como ordem e dividindo-se em duas sub-ordens Curvembriae e Rectembriae, aquelas representadas pelas Papilionáceae e Swartzieae e
a segunda com as famílias Mimoseae e Caesalpineae.
Também Hutchinson ( 6 ) considera as Leguminosas como
ordem, sendo que, para êle, a mesma encerraria apenas as Mimosáceas, Caesalpináceas e Papilionáceas como famílias, enquanto Wettstein, (22) ao contrário, propõe que sejam apenas
duas, isto é, Mimosáceas e Papilionáceas e esta sub-dividida em
em Caesalpinoideae e Papilionatae, uma vez que ambas mostram
flores de simetria bilateral.
Finalmente, no Sistema de Engler-Diels as Leguminosas
descem para ocupar a posição de família, ficando assim, suas
divisões, colocadas como sub-famílias conforme apresentamos no
início.
/ —

CONSIDERAÇÕES

EM

TÔRNO

DA S U B - F A M Í L I A

PAPI-

LIONATAE E DA TRIBU P H A S E O L E A E .

Antes de entrarmos no estudo da espécie, procuramos dar
uma visão de conjunto, tendo-se assim traçado um plano, atra
vés do qual, caminhamos do geral para o particular.

Desta forma, após uma breve discussão em tôrno da família, achei necessário restringí-la agora à sub-família Papilionatae
da qual passamos a falar.
Plantas arborescentes (regiões tropicais), ou arbustivas
(em maior número nas regiões extra-tropicais) comumente volúveis ou trepadoras ou com caules anômalos.
Folhas opostas, alternas ou verticiladas, simples, digitadas,
trifolioladas ou pinadas (geralmente imparipenadas e ocasionalmente pseudoparipenadas pela atrofia do folíolo terminal) com
estipulas e, às vêzes, estipelas. O raquis pode ou não terminar
sob a forma de cerdas ou gavinhas e ser nodoso na inserção dos
folíolos. í
Flores grandes ou pequenas, zigomorfas, pentâmeras, papilionáceas, vivamente coloridas, apresentando, ou não, na base,
duas brácteas e, freqüentemente dispostas em racimos ou espigas.
O cálice, não raramente de aspecto bilabiado, com sépalos
concrescentes em número de cinco.
Cinco elementos desiguais compõem uma corola dialipétala. O maior, vexilo ou estandarte, descendente, livre ou ligado
à base do androceo, dois medianos (asas), unguiculados, livres
ou aderentes às carenas e dois inferiores (carenas) que envolvem
o androceo e gineceo, se acham unidos entre si por uma das
margens e vão constituir a quilha.
Dez estames livres ou diadelfos (nove concrescentes e apenas um isolado) envolvendo o pistilo e, comumente, doreados,
na base, por um disco aneliforme.
Ovário livre, séssil ou estipitado, monocarpelar,. unilocular
e pluriovular.
Fruto legumem, bivalvo, polispérmico, deiscente ou não,
carnudo ou sêco, membranoso, coriáceo, lenhoso, ocasionalmente espinhoso e, às vêzes, drupáceo ou do tipo lomento.
As sementes, de u'a maneira geral, esclerodérmicas, têm um
episperma extremamente duro, o que produz o retardamento da
germinação. Os cotilédones são ricos em substâncias nutritivas,
principalmente, óleos e proteínas.

Os vegetais dêste grupo estão adaptados a polinização entomógama, o que se verifica pela íntima conexão existente entre
as asas e a quilha permitindo-se, assim, a saida do estigma,
quando qualquer inseto pousa sôbre as asas da flôr.
Nesta sub-família encontramos numerosos gêneros, cujas
principais espécies já tiveram seu emprêgo destacado, entre as
quais realçam: Sophora, Podalyria, Crotalaria, Lupinus, Spartium, Genista, Laburnum,

Medicago,

Trigonella,

Melolotus.

Trifolium, Astragalus ( o mais rico em espécies, as quais, elevamse a mais de

1.600),

Indigofera, Tephrosia, Arachis, Vicia,

Lathyrus, Pisum, Abrus, Lens, Dalbergia, Lonchocarpus, etc. ...
distribuídos em várias tribus, sendo oito representadas no Brasil.
Destas, apenas a Phaseoleae nos interessa mais de perto, pois
dela faz parte o gen. Clitória, do qual pretendemos estudar a C.
racemosa Benth.
As plantas desta tribu são árvores, arbustos ou hervas, trepadeiras ou volúveis, com folhas pinadas, geralmente trifolioladas e folíolos com estípelas na base.
Estames diadelfos ( o vexilar totalmente livre ou semi-concrescente). Raquis floral nodoso, ou não, na inserção das flores.
Legumem bivalvo deiscente. Inflorescência axilar, raro terminal,
geralmente em racimos.
Gêneros distribuídos, principalmente nas regiões tropicais
e. entre êles, Clitória, Centrosema, Periandra, Galactia. Campto
sema, Mucuna, Dioclea, Erythrina, Canavalia, Phaseolus, Vigna,
Dolichos e Pachyrrhizus, podem ser destacados.

SUMÁRIO
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Emprêgo.
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II — DO G Ê N E R O
a —

C A R A C T E R E S E DIAGNOSE

Caractéres — O nome genérico Clitoria foi dado por
Linneu a um grupo de plantas Leguminosas Papilionáceas e, é
encontrado no seu Sistema Sexual sob o número 869 ( 4 2 / 3 )
É representado por 71 espécies arborescentes, arbustivas ou
herbáceas, erectas, trepadoras ou volúveis, predominando estas
na Hiléia Amazônica.
Distribuido por regiões tropicais ou sub-tropicais, não encontra representantes na Europa, mas sim, no Brasil, Antilhas,
América Central, África e Austrália.
Caracterizam-se as espécies dêste gênero, por apresentarem
folhas penadas, imparipenadas, de 1 a 9 folíolos estipelados.
mas, sendo, usualmente, trifolioladas.
Flores pediceladas, brancas, róseas, vermelhas, azuis ou
violáceas, freqüentemente bicoloridas e em número de uma, duas
ou multifloras, axilares ou, mais raramente, em racimos.
Cálice tubular, com os dois segmentos superiores quasi totalmente concrescidos e guarnecidos na base por duas brácteas
consistentes.
Estandarte largo, erecto, asas oblongas, drepaniformes,
aderindo à quilha (menor e incurvada).
Decândrios, com os estames diadelfos livres na parte superior ou mais ou menos unidos entre si.
Ovário estipitado, unilocular e pluriovular. Estilo incurvado, alongado horizontalmente, dilatado no ápice e, do lado
interno, provido de pêlos em tôda extensão.
Fruto do tipo legumem, polispérmico, deiscente, estipitado,
linear e comprimido, com as suturas ventral e dorsal espessadas.
Sementes globosas ou elipsoides, separadas por uma substância
celular.
Diagnose — Na Flora Brasiliensis de Martius ( 4 4 ) encontramos a seguinte descrição para o Gênero:

Calyx tubulosus, ápice 5 — Fidus, Laciniis superioribus
latioribus, summis saepe altius connatis, infima angustiore.
Vexillum amplum, emarginatum v. bifidum, basi in ungem
latum angustatum, exappendiculatum. Alae falcato — oblongae,
vexillo breviores, longe unguiculatae, patentes, carina breviores,
falcatae, acutae, cohaerentes.
Stamina monadelpha v. filamento vexillari demum soluto
diadelpha. Ovarium stipitatum, basi disco brevi cupulato circumdatum. Stylus incurvus, ápice plus minus dilatatus, facie interiore
longitudinaliter barbatus.
Legumen stipitatum, lineare, valvulis planis v. convexis,
nudis v. médio costa longitudinali percursis. Semina compressa
v. subglobosa, estrophiolata.
Herbae frutiscesve nunc volubiles v. alte scandentes, nunc
humiles, suberecti v. prostrati, Americani, Asiatice et Orientali
— Africani. Stipulae persistentes, saepe striatulae. Folia pinnatim tri-pluri-foliolata, foliolis oppositis cum impari distante,
stipellis setaceis, rarius subnullis. Pedunculi axillares 1-2 flori v.
racemiferi, flosibus secus rhachin solitariis geminisve. Bracteae
persistentes, stipulis similes v. saepius majores, inferiores binae
oppositae, distinctae, superiores solitariae (duae in unam coalitae). Bracteolae sub calyce geminae, vulgo bracteis majores.
Flores speciosi (saepe 2-3-pollicares) purpurascentes, coerulei,
albi v. rubri.
b

Sinonímia

(40):

SLNONÍMIA E E T I M O L O G I A

Martia, Leandr. 1821;
Martiusia, Schult. 1822;
Nauchea, Descourt. 1825;
Neurocarpum, Desv. 1813/14;
Rhombifolium.
Rich. ex DC. 1825:
Ternatea, Tourn. ex Linn, 1735;
H. B. & K. 1823;
Vexillaria, Rafin. 1818.

Etmologia ( 3 1 ) : Nome dado ao gênero de Leguminosas
Papilionáceas, muito relacionado com as Glycininae e cuja origem está em clitoris, is, devido a morfologia das peças florais —
as asas se acham soldadas às carenas de tal sorte que o conjunto
faz lembrar o órgão assim designado.
c —

POSIÇÃO S I S T E M Á T I C A E DIVISÃO

Posição sistemática — De acordo com grande número de
autores modernos, o gen. Clitoria Linn., ocupa, atualmente, a
seguinte posição sistemática:
Leguminosae Jussieu
Papilionatae
Phaseoleae
Glycininae
Clitoria Linn.

Família
Sub-Família
Tribu
Sub-tribu
Gênero

Em sistemas antigos, êste gênero se acha localizado de modo
diferente. Neste sentido, podemos salientar o de De Candolle
( 2 9 ) , no qual encontramos a seguinte ordenação:
Leguminosae
Curvembriae
Papilionaceae
Phyllolobae
Loteae
Clitoriae DC.

Ordem
Sub-ordem
Família
Sub-Família
Tribu
Sub-tribu

Verificamos, por êste sistema, que Clitoriae DC., ocupa a
posição de sub-tribu dentro de Loteae, enquanto, por outro lado,
a tribu Phaseoleae se acha até em sub-família diferente dentro
de Papilionáceae, estando, na seguinte posição:
Família
Sub-família
Tribu

—
—
—

Papilionáceae
Sarcolobae
Phaseoleae

Posteriormente, Endlicher (34) em 1836-40 coloca Clitoriae DC. constituindo uma sub-tribu de Phaseoleae
Divisão — O gênero em questão, divide-se, conforme a
maioria de autores, em três secções, nas quais as Clitórias se distribuem de acordo com caracteres próprios.
De Candolle (29) e George Don (30) apresentam a seguinte divisão;
Clitória:

Secç.

I — Ternatea Kunth. — Cálice tubular. Vexilo não calcarado. Folhas impari-penadas, tendo 2 a 4 pares de folíolos.

Secç. I I — Euclitoria DC. — Cálice tubular. Vexilo não calcarado. Folhas pinadas trifolioladas, ou seja, com apenas um par
de folíolos e outro isolado.
Secç. III — Centrosema DC. — Cálice campanulado
fendido além da metade. Vexilo guarnecido de uma espora traseira. Brácteas
estriadas longitudinalmente. Folhas pe
nadas, trifolioladas, tendo um par de
folíolos e um isolado.
Para Endlicher, (34) outros caracteres foram tomados
como desta ordenação. Temos assim:
Clitória: .Secç.

I — Ternatea Kunth. — Fôlha plurifoliolada. Bráctea do cálice, curta. Caule volúvel ou escandente.

Secç.

II — Euclitoria DC. — Fôlha trifoliolada.
. Bráctea do cálice, curta. Caule volúvel
ou escandente. Espécies americanas ou
madagascarierisis.

Bractearis Benth. — Fôlha trifoliolada.
Brácteas do cálice, curtas. Caule fruticuloso. Espécies americanas.
Finalmente, Bentham, na Flora Brasiliensis de Martius
(24) e, conjuntamente, com Hooker em Genera Plantarum,
(25)
prefere agrupar as espécies da seguinte maneira:
Clitoria: Secç.

Secç.

1 — Ternatea Kunth — Caule deitado ou
volúvel, muitas vezes herbáceo. Folhas,
5-9. Legume plano, valvado ou levemente convexo. Semente comprimida.
II —

Neurocarpum
Desv. — Caule herbáceo, volúvel, deitado ou ligeiramente
erecto. Folhas, 1-3. Legume valvado,
convexo. Semente coriacea, muitas vezes
viscosas. Esp. Americanas, Asiáticas e
Australianas.

Secç. III — Clitorianthes Benth. — Caule fruticoloso,
erecto ou escandente, ramos volúveis.
Folhas 3. Legume valvado coriáceo.
Esp. Americanas.
De acordo com os dados acima expostos, podemos estabelecer uma correlação entre as divisões apresentadas pelos diversos autores, embora os caracteres tomados como base sejam, de
certo modo, desencontrados. Aliás, pràticamente, a única difi
culdade consiste em se determinar a correlação com Neurocar
pum e Clitorianthes.
Secç.
Secç.
Secç.

I
II
III

Ternatea
Euclitoria
Centrosema

Ternatea
Euclitoria
Bractearis

Ternatea
Neurocarpum
Clitorianthes

d — Enumeração

das espécies

Espécies
1 — C. albiflora Mattei 1908
2 — C. amazonum M a r t
1838.
3
4
5
6

—
—
—
—

C. arborescens R. Br.
C. australis Benth
C. biflora Dalz 1850
C. brachycalix Harms
1921.
7 — C. brachystelia Benth
8 — C. brasiliensis Sessé &
Mocinho 1894.
9 — C. cajanifolia — Benth

10 — C. capitata Rich 1792
11 — C. cearensis Huber
12 — C. chapadensis Malmoe
1931.
13 — C. cordobensis Burkart
1941.
14 — C. dendrina Pittier
1918.
15 — C. densiflora Benth
1858.

16 — C. apetiolata Burk 1949
17 — C. erecta Roxb.

18 — C. flagellaris Benth
1858.
19 — C. fragrans Small. 1926

e distribuição

Distribuição

geográfica.

geográfica

Air. trop.
Norte bras., Amaz. sup., Rio
Negro e Solimões.
Trinidad
Austrália
Ind. or.
M. Gerais
Equador
Brasil, Mex.
R. Jan., Bahia, Ceará, Pern.,
Amaz. (Santarém), Guiana
Colomb., Trinidad., Portor.,
S. Dom., Malacca e Java.
Ind. occ.
Ceará
Mato Grosso
Argentina (Córdoba)
Venezuela
Am. Trop., Minas, S. Franc. de
Chagas, Oliveira e S. Marcos.
Argent. (Corrientes, fíalados,
Mantilla) e Paraguai.
Cerro Torin; Sersa Amambay,
Cerro Tobati, Campoloma
Parag.).
Am. trop.
Flórida (USA)

20 — C. glaberrima
Pittier.
1943.
21 — C. glomerata Griseb.
22 — C. glycinoides DC.

23 — C. grandiflora Mart. &
Gal. 1843.
24 — C. grandifolia
1930.
25 — C. guianensis
1858.

Venezuela
Cuba
;
R. Jan., Minas, Goiás, Pará,
Alto Amaz., Perú, Guianas,
Ind. occ., Am. Central, var.
no R. G. do Sul.
México

Ducke.
Reg. Amaz.
Benth.

26 — C. Hanseana, Hemsl.
1887.
27 — C. Heterophylla Lam.
28 — C. Hoffmanseggii
Benth. 1858.
29 — C. humilis Rose
30 — C. javitensis Benth.
1858.
31 — C. Kaessmeri,
Harms,
1913.
32 — C. lasciva Boj ex-Benth.
1838.
33 — C. leptostachya Benth.
34 — C. linearis Gag nepain
1915.
35 — C. macrophylla Wall.
36 — C. Mariana Linn. 1797

37 — C. Mearnsi De Wild.
1925.
38 — C. micrantha Guill. &
Perr.

Venez. (Est. Anzoatequi, Cojedes,
Yaracuy);
Brasil
(Minas, S. Paulo, Piauí,
Goiás, Ceará), Parag. (S.
Amambay, cab. Aquidabã).
China
Ind. or. (Mauritius)
Pará
México
Mex., Bras. (R. Negro), Tuamini, Guiana Ingl.
Congo Belga
Madag.
Am. trop.
Indo China (Laos)
Burma
Ind. or., Burma, Am. bos.,
(Virgínia à Carolina — New
Jersey à Flórida — USA).
Kenya Col.
Afr. trop.

39 — C. monticula T. S.
Brandegee 1919.
40 — C. mucronulata Benth
1839.
41 — C. multiflora Mart. &
Gal. 1843.
42 — C. nana Benth
43 — C. nenvosa Herzog
1909.
44 — C. obidensis Huber
1909.
45 — C. occidentalis Sweet
46 — C. parviflora Rafin.
47 — C. parvifolia Pittier
1943.
48 — ?C. pedunculata Boj exBenth 1838.
C. pedunculata Micheii
1875.
49 — C. Plumieri Turp.
50 — C. polystachya Benth
51 — C. portobellensis Beurl
1854-56.
52 — C. pozuzoênsis Macbride
1930.
53 — C. pudica Stend
54 — C. guadalupensis Scop
55 — ?C. racemosa Don 1832
C.
"
Benth 1838
56 — C. racemosa Sessé &
Moc. 1887-90.
57 — C. rotundifolia Sessé &
Moc. 1894.
58 — C. rufescens Benth
1858.
59
60
61
62
63

—
—
—
—
—

C.
C.
C.
C.
C.

Selloi Benth 1858
sericea S. Wats 1887
simplicifolia Benth
Smethlageae Ducke
speciosa Cav.

Calif. inf. (USA)
Brasil
México
Bras. merid. (P. Alegre), Rio
Mbutú. Argent.
Bolívia
Amaz.
Ind. occ.
Am. bor.
Bolívia
Madg.
Brasil
México
Panamá
Peruv.
Cuba
Guadalupe
St. Thomaz (Golfo da Guinéa)
Brasil
México
Portorrico
Bras. Arg. (Missiones e Boa
Vista).
Am. trop.
México
Pern., Goiás, Rio Orenoco.
Reg. Amaz.
México

64 — C. stipularis Benth
1858.
65 — C. subsessilis Rose
66 — C. tanganicensis
Micheli.
67 — C. Ternatea Linn 1797

68 — C. triflora S. Wats
69 — C. tristis Tenore 1845
70 — C. velutina
Standeley
1940.
71 — C. zanzibarensis Vatke
1878.

Bahia — Parnaiba
México
Afr. trop.
Afr. or. (origem), Mato Grosso, Ind. or., Arabia, Cuba e
Martinica.
Am. bor.
?
Panamá
Afr. trop.

A partir do levantamento da ocorrência de cada espécie,
pode-se, agora, traçar a distribuição geográfica do gênero. Assim, constatamos que o mesmo é representado nas Américas,
África, Ásia e Oceania, entre os paralelos 40 N e 36 S. o mesmo
não acontecendo na Europa.
Verificamos, outrossim, que a maior freqüência das espécies, se encontra na região equatorial.

e —

Emprego

Tôdas as Clitórias são citadas como medicinais, extremamente ornamentais e responsáveis, também, pela riqueza do solo
em N, devido a grande quantidade de nódulos bacterianos encontrados nas raizes.
Entre elas, a mais conhecida, estudada e que, portanto, se
destaca, é a C. Ternatea.
Suas raizes, folhas e sementes segundo consta, têm propriedades purgativas, vomitivas, eméticas ( 5 5 ) , laxativas, diuréticas
e de combater a febre e hidropsia. ( 5 1 ) .

D a raiz é feito um pó, empregado contra o crupe, ( 5 1 ) enquanto a antocianina das flores é usada pelos indígenas da Martinica, para corar alimentos e bebidas.
C. arborescens e C. glycinoides são tidas como venenosas,
bem como, C. amazonum ( 5 1 ) a qual é utilizada pelos nativos
brasileiros como ictiocida. Algumas podem ser empregadas no
sombreamento de ruas e culturas (café e c a c á u ) , enquanto outras apresentam

sementes

alimentícias

ricas em

substâncias

proteicas e hidratos de carbono.
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Consultando o Index Kewensis ( 6 8 , 6 9 ) encontrei duas citações válidas sobre a C. recemosa conforme se epresentam
abaixo:
•

1)

- . •

•;

Li

' '

C. racemosa, G. Don, Gen. Syst. ii 215; Bentham in Ann.
Wien. Mus. ii ( 1 8 3 8 ) 115 — Bras.

2)

C. racemosa, Sessé & Moc. PI. N. Hispan ed 1, 124 (188790) ( L a Naturaleza Ser. II i. A p p ) ; ed
2,116; Sess- & Moc. Fl. Mexic. ed. 2 . 1 7 2
( 1 8 9 4 ) — México.

Torna-se, portanto, imprescindível, neste capítulo, transcre
vermos as respectivas descrições indicadas que, posteriormente,
serão discutidas de forma minuciosa.
G Don ( 6 4 ) em 1832 se referiu a Clitória racemosa nos
seguintes termos:

"C. racemosa — stems twining, pilose; leaves pinnately
trifoliate; leaflets ovate, entire, pilose, racemis axillary, spikeformed; legume curved. Native of the island of St. Thomas, in
the Gulf of Guinea. Flowers large, blue, Vexillurn spurless?
Racemose — Flowered Clitoria. PI. tw".
Seis anos mais tarde, Bentham (62) apresenta uma descrição latina, nos Anais de História Natural do Museu de Viena,
de uma C. racemosa.
"C. racemosa, caule fruticoso glabriusculo, juniore, recemis
petiolisque pubescentibus, petiolis elongatis, foliolis oblongo —
ellipticis acuminatis supra vel utrinque glabris coriaceis, racemis
multifloris folio longioribus, bracteolis ovalibus calyces aequantibus — Ad. Natividade — Pohl".
A fim de auxiliar as conclusões a serem tiradas mais adiante,
achei oportuno incluir aqui, também, dados fornecidos, posteriormente, pelo mesmo autor, na Flora Brasiliensis de Martius
( 7 1 ) . Diz êle:
"C. racemosa Benth. — caule fruticoso, glabriusculo;
foliolis ovatis ellipticisve, acuminatis, coriaceis, glabris v. subtus
pubescentibus; racemis dense multifloris; bracteis pedicello vix
brevioribus; bracteolis latis, obtusis, calycem sub aequantibus;
vexillo sericeo — pubescente v. villoso.
Frutex v. Arbor? ramis diffusis? Foliola magis coriacea
quam in C. amazonum venis primariis parallelis crebioribus.
Racemi folia vulgo aequant v. superant, nunc fere pedales, a
médio ad apicem dense floridi, bracteis numerosis, 2-3 lin. longis,
persistentibus. Rhachis villosa. Flores C. amazonum, sed bracteolae et calyces tenuites tomentelli et vexillurn molliter sericeo
pubescens v. villosum. An cum C. Hoffmanseggii varietas C.
amazonum? Goiás".
Por último, encontramos as diagnoses de Sessé & Mocino,
as quais, vêm datadas de 1891 e 1894 e publicadas, respectivamente, em Plantae Novae Hispaniae (73) e na Flora Mexicana
(74).

No primeiro trabalho, achamos o seguinte trecho:
"C. racemosa — Clitória foliis ternatis, racemis floribusque
pendulis. Fl. Mex. Ic. — 423.
Caulis herbaceus, stritus, volubilis, teres, villosus.
Folia alterna, ternata, ovata, acuminata, integerrima.
Petiolus cummunis longi, teres, basi clavatus; propi, brevissimi, crassiusculi.
Stipulae inferiores ovatae, concavae, acuminatae, patentireflexae; superiores subulatae, erectae.
Racemi laterales, simplices, penduli.
Pedunculi solitarii, gemine, penduli.
Flores albo, purpuresque variegati, elegantissimi.
Legumina plana longíssima. Habitat in Coahvayana, Florrt.
Novembri".
Finalmente, na Fl. Mexicana, C. racemosa é mencionada
ligeiramente.
"C. racemosa — Clitória foliis ternatis, racemis floribusque
pendulis".
2 — Posição dentro do gênero
Segundo G. Don (64) a C. racemosa deveria ser enquadrada na Secç. II — Euclitoria de De Candolle e para a qual
cita os seguintes caractéres diferenciais:
"Sect. II — Euclitoria DC. Calyx tubular. Vexillum spurless.
Leaves pinnately trifoliate, that is, with only one pair of leaflets
and an odd one".
Por outro lado, Bentham ( 6 3 ) na Flora Brasiliensis, prefere considerá-la na Secç. III — Clitorianthes Benth, à qual se
relaciona por ter:
"Frutices erecti v. alte scandens — Folia trifoliolata. Legumina plana ecostata. Bracteolae ovatae, coriaceae ; striatae,
calycem sub acquantes. Bracteae pedicello vix breviori. Racemi
elongati multiflori".

3 — Distribuição

Geográfica

Os herbários e livros procurados, mostram que esta espécie tem seu habitat natural em regiões tropicais da América do
Sul, entre a faixa equatorial e o paralelo 10S podendo, todavia,
ser encontrada um pouco mais abaixo, até o paralelo 12S, embora, com menor freqüência.
O material de herbário, encontrado no Jardim Botânico,
provém do Maranhão — Itapecurú (margens do Parnaiba) e
Rio Pedreiras, do Pará — Ilha de Mosqueiro — (Arredores de
Belém do Pará) e da Paraíba — Cidade de Areia.
Pelo que podemos notar, C. racemosa, prefere terra úmida,
do que resulta a encontrarmos, preferencialmente, na margem de
rios ou ao longo do litoral do Pará e Maranhão, conforme salienta C. Porto (63) em Plantas indígenas e exóticas provenientes da Amazônia, cultivadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro".
Neste trabalho, o referido autor faz interessante observação
e mostra que a mesma, no Rio de Janeiro, se desenvolve mais
do que no habitat natural, embora, plantada em terra fraca,
exigindo apenas grande umidade.
A. Ducke ( 6 6 ) , por outro lado, relata-nos sua freqüência
nas praias de areia do Rio Pará (Belém), nas ilhas de Arapiranga, Mosqueiro e Colares, no Maranhão, nos rios Itapecurú e
Pedreiras e em Goiás (Benth.).
A única informação da ocorrência de C. racemosa fora do
continente americano, nos é dada por G. Don (64) o qual, descreveu a C. racemosa tomando como base, material proveniente
da Ilha de S. Thomás (Golfo da Guiné — África).
Embora a região em apreço seja algo distante, verificamos
que a mesma se encontra, mais ou menos, entre as latitudes já
consideradas, além da correspondência de áreas, igualmente,
úmidas próximas ao mar.
Êste dado ecológico, parece-me de suma importância, porquanto verificamos que embora, freqüentemente, se encontre, na

natureza, duas populações de u'a mesma espécie isoladas entre
si, as mesmas se localizam em regiões perfeitamente correlacionáveis.
4 —

Etimologia

Segundo D'Orbigny (65) o epiteto Racemosa (de racemus)
designa o conjunto de flores ou frutos dispostos sôbre pedicelos,
situados ao longo de um pedúnculo comum pendente o que estabelece distinção para com espiga. Racemos ou cachos têm flores pediceladas enquanto as das espigas são sésseis.
O cacho é ramoso quando os pedicelos formam pequenos
cachos. Distingue-se, finalmente, de panícula e tirse, porque no
primeiro caso temos os pedicelos inferiores mais longos e ramificados que os demais e no segundo, os do meio são mais longos
que os da base ou do ápice.

5 — Sinonímia científica e vulgar

Sinonímia científica — Conforme salientamos, anteriormente, o Index Kewensis (68,69) nos dá indicação de duas descrições válidas de Clitória racemosa, feitas por George Don e
Sessé & Mociho.
Verifiquei, posteriormente ser o problema mais complicado,
porquanto, odiernamente, se dá a paternidade da mesma, não a
um dos autores acima mencionados, mas sim, a George Bentham.
Procurando estudar o caso, muni-me das bibliografias respectivas, a fim de poder comparar as descrições feitas.
O trabalho de George Bentham (62) foi fàcilmente conse
guido na biblioteca do Museu Nacional, não se dando o mesmo
com os demais, os quais, tiveram que ser pedidos em bibliofilmes
na França, através do "Centre Nacional de la Recherche Scien
tifique',
representado no Brasil pelo "Centro de Expansão
Franco-Brasileiro".

De acordo com os artigos 60 e 61 das Regras Internacionais
de Nomenclatura Botânica (72) um nome qualquer é ilegítimo
quando, por ocasião da publicação, já existia um outro válido
aplicado ao mesmo grupo, com a mesma circunscrição, a mesma
sistemática e a mesma posição hierárquica ou quando é homônimo
de um nome anterior, vàlidamente publicado, para um grupo da
mesma ordem hierárquica, mas baseado num tipo diferente.
Sendo assim, das descrições publicadas, vàlidamente, por
Don (64) 1832, por Bentham (62) em 1838 e por Sessé á
Mociho (73,74) nos anos de 1891 e 1894, para efeito de prioridade, deve valer a diagnose mais antiga ou seja a de Don.
>

Não tendo a mesma caído em sinonímia, até a presente data,
podemos assegurar que a descrição dêste autor é perfeitamente
válida, em conformidade com os artigos 36, 37 e 38 das R. /.
N. B., (70) nos quais se exige.
"Art. — 36) Qualquer publicação efetiva dos nomes, deverá resultar da venda de impressos ou manuscritos indeléveis,
ao público em geral ou à instituições botânicas ou distribuído
àquelas qualificadas.
Art. — 37) Para ser válida a descrição da espécie,
precisa fazer-se acompanhar de uma diagnose do gênero.
Art. — 38) A partir de 1 de Janeiro de 1935 deverá vir
ladeada por uma diagnose latina".
Assim, podemos constatar que a referida descrição, não
sendo atingida pelo artigo 38, satisfaz, perfeitamente, aos dois
anteriores.
Uma vez resolvida a questão da prioridade do nome, restava verificar se, realmente, as diagnoses em discussão, corresponderiam tôdas elas a uma mesma espécie, ou seja, a C, racemosa. Confrontando-as, verificamos certas diferenças quanto a
determinados caracteres.
Analisando, em primeiro lugar as descrições apresentadas
por Sessé & Mocino, constatei que deveriam se referir a outra
espécie qualquer, diferente daquela em estudo.

Na publicação de 1894 da Flora Mexicana, êstes autores
nos prestam pouquíssimas informações, as quais não preenchem
duas linhas, bem como, não apresentam caracteres suficientes
para amarrar a espécie.
Na de 1891, falam em uma planta herbácea, de caule volúvel e flores alvas (conforme a diagnose já transcrita) o que, de
forma alguma corresponde aos caracteres encontrados nos espécimens classificados no Jardim Botânico como C. racemosa,
dos quais foi retirado o material para estudo, e que apresentam
porte arborescente, não são volúveis e têm flores de côr azulviolácea.
Restou-me, desta forma, confrontar as descrições de Don e
Bentham, com a planta aqui considerada.
Êste último, tomou como base de sua descrição material
proveniente de espécimens com "habitat" natural no Estado de
Goiás, enquanto que os utilizados na diagnose de Don se acram
originalmente localizados no Golfo da Guiné (Ilha de S. Thomaz) — África.
De acordo com o dado apresentado, os exemplares do Jardim Botânico, mostram concordância com a diagnose de
Bentham o que, todavia, nada quer dizer, porquanto, verificamos
que numerosas espécies dêste gênero têm ampla distribuição
geográfica como por exemplo C. cajanifolia, cuja presença é
constatada, naturalmente, no Brasil, na América Central, bem
como, em Malaca e Java.
Para possível identidade dos dois exemplares descritos, podemos salientar que se encontram em regiões localizadas, mais
ou menos, na mesma faixa tropical e vivem sob as mesmas condições ecológicas, ou seja; em terras quentes, próximas ao mar
ou z rios.
A C. racemosa de Don foi por êle enquadrada na Secção
II — Euclitoria DC. enquanto Bentham a coloca na Secção III
— Clitorianthes Benth.
Quando procurei correlacionar a Secção Clitorianthes apresentada por Bentham, com a Centrosema, divisão proposta por

De Candolle e considerada por Don ( 6 4 ) , tomei como base os
seguintes caracteres:
1 — Fôlha trifoliolada;
2 — Brácteas estriadas;
3 — Distribuição no Continente Americano.
Salientei, todavia, o fato de que esta correlação não podia
ser perfeita porquanto a maioria dos caracteres tomados como
base são desencontrados o que acarreta, às vêzes, acentuada incompatibilidade conforme se verifica, principalmente, no caso de
C. racemosa.
A espécie em questão, de acordo com seus caracteres, corresponde a descrição de Bentham ( 6 2 ) e, portanto, pode ser enquadrada na Secção Clitorianthes,
porém, na divisão de De
Candolle, só poderá ser amarrada à Secção Euclitoria porquanto,
embora mostre brácteas estriadas, não apresenta vexilo calcarado.
Em suma, verificamos que estas diagnoses concordam, pràticamente. com todos os caracteres encontrados nos exemplares em
apreço., havendo, todavia, uma grande diferença: de acordo com
Don ( 6 4 ) o material por êle descrito teria o legume incurvado.
Êste caráter apresentado para a espécie, traz consigo certa
dúvida, porquanto, entra em choque com a descrição genérica
citada pelo próprio autor e que dá para tôdas as espécies, legume linear.
Bentham (62) silencia sôbre o caso não citando êste ou
aquele caráter relacionados com o fruto, torna-se impossível
uma afirmação categórica de que as descrições se referem a u'a
mesma espécie ou a espécies diferentes.
A falta de material necessário impede-nos chegar a uma
conclusão mais positiva, porquanto, G. Don pode ter recebido
frutos deformados, diagnosticado uma variedade ou, até mesmo,
descrito uma espécie diferente daquela em estudo.
Sinonímia vulgar — No norte do Brasil a espécie é conhecida como:

1 — Sombreiro;
2 — Sobreiro;
3 — Sombra de vaca.
Estas denominações se devem a sua copa frondosa ( 6 7 ) .
Nota -— Mais recentemente, Hutchinson & Dalziel em Piora of West
Tropical África pp. 409, transportaram a C. racemosa G. Don para o gên
Vigna.
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planta em material fresco, pois, desta forma, conseguem-se numerosos detalhes que desaparecem em qualquer órgão fixado.
Em determinados casos, porém, isto se tornou impossível, porquanto, muitas vêzes, a oportunidade de obter um material não
coincidia com a possibilidade de estudá-lo.

Tendo que recorrer a líquidos fixadores, dei sempre preferência ao F. P. A., (77) o qual foi usado nas seguintes proporções:
Formol
Ácido propiônico . . .
Álcool etílico ( 7 0 % )

5 cm 3
5 cm 3
90 cm 3

Cortes — Por falta de aparelhagem própria, bem como
de tempo, lancei mão de gilete para fazer os cortes necessários
à análise. Importa frizar-se que êste processo é extremamente
conveniente, devido a rapidez com que se conseguem cortes suficientemente delgados com o auxílio de uma lupa, desde que se
tenha adquirido, com a prática, a habilidade específica de manusear a lâmina com perícia. Aliás, todos os grandes tratados
antigos de anatomia vegetal, como o de Solereder, foram confeccionados com o emprêgo, não de gilete, a qual não se conhecia na época, mas, de navalha, sendo o efeito o mesmo.
Corantes — Para melhor interpretação, procurei utilizar
corantes, entre os quais escolhi a Tionina, como base de trabalho. Esta deve ser, preferencialmente, empregada em solução
aquosa bastante diluida e em grande volume. Por êste processo,
os cortes poderão ficar imersos no corante por maior espaço de
tempo, e evita-se a super-corabilidade permitindo, portanto,
uma visibilidade perfeita com distinção de detalhes e obtenção
de grandes contrastes cromáticos.
A Tionina empresta a côr vermelha ou ligeiramente violácea à celulose, azul violácea à linina e azul escuro ao suber e à
cutina (Processo de diferenciação tecidual e técnica de Karl
Arens).
Outra grande vantagem nos é ainda oferecida por êste corante: sabemos que, devido à atividade fisiológica aparecem
diferenças elétricas, não só nas células vivas como também nas
membranas inertes; por intermédio de corantes muito diluídos
(tionina) podemos distinguir diferenças nos tecidos, indicadas

pela ausência ou existência da coloração ou por tonalidades diferentes, particularidades que desaparecem no tecido morto onde
existem, apenas, a estrutura física e composição química nas
membranas do esqueleto inerte — método de coloração eletrohistológica de Strugger 78 e 83.
As dúvidas surgidas no transcurso do trabalho, foram tiradas pelo emprêgo simultâneo de Vermelho Congo (celulosevermelha) e Verde de Iodo ou de corantes mais específicos ( 7 7 ) .
Assim sendo, algumas vêzes preferi utilizar o Reativo de
Rouchardat ou Lugol ou, simplesmente, Iodo que, além de corarem numa tonalidade mais clara o lenho (alaranjado), permitindo melhor reconhecimento, destacam em azul os grãos de
amilo, enquanto, para evidenciar cutina, suberina e óleos, foram
empregados os Sudans III e IV e para pesquisa de taninos, cloreto férrico (ClsFe), com o qual se forma tanato férrico de coloração negra.
Montagem — Uma vez preparado o material, foi o mesmo,
geralmente, montado em água entre lâmina e lamínula. Ocasionalmente, desejando conservá-lo por maior espaço de tempo,
utilizei glicerina ou, conjuntamente, gelatina e glicerina. Raras
vêzes, foram os cortes montados em bálsamo do Canadá ; porquanto, êste processo, além de ser mais demorado, requer maior
cuidado para evitar a hidratação e, às vêzes, deforma o material.
Outros reagentes empregados — Pesquisando a natureza
das inclusões, fêz-se atuar: o ácido acético glacial ( C H i C O O H )
que não reage com os cristais de oxalato de cálcio os quais se
solubilizam em ácido clorídrico ( H C 1 ) ; o ácido clorídrico que
ataca as formações de carbonato de cálcio (CaCO.t) as quais,
desta forma, acarretam desprendimento de bolhas de CO^; e
ácido nítrico (HNOs), o qual, aplicado diretamente sôbre o
corte, a quente, dá a reação xantoproteica com a aleurona.
Finalmente, para a dissociação das fibras, empregamos
uma solução de ácido nítrico (HNOu) e clorato de potássio
( K C 1 0 0 a quente.

2 —

Material

Todo o material para estudo, foi retirado de quatro exemplares de C. racemosa, introduzidos no Jardim Botânico do Rio
de Janeiro em 1923 e cujas fotografias apresentamos na Estampa-I.
3 — Aparelhagem

e medidas

Para a observação do material, lançamos mão de um microscópio Reichert.
Os desenhos foram obtidos com o auxílio de uma câmara
clara de projeção direta ou, então, pela placa Reichert. de lâmpada imbutida, enquanto as avaliações métricas determinaram-se
pela projeção da escala de 2 mm de uma lâmina micrométrica
sôbre os desenhos feitos.
4 —

Raiz

Morfologia — Nos primeiros estádios da vida da planta, a
raiz é do tipo axial, com ramificações esbranquiçadas ao longo
das quais encontramos grande quantidade de módulos onde se
localizam as conhecidas bactérias das Leguminosas. Posteriormente, as raizes secundárias desenvolvem-se de tal forma que se
torna impossível distinguir qual a primária, do que resulta um
aspecto, tipicamente fasciculado. De outro lado, as ramificações
passam a ter externamente coloração castanha, pelo desenvolvimento do suber. Os nódulos agora não mais existem de forma tão
perceptível.
Anatomia — Em corte transversal feito, observamos nitidamente, duas regiões estruturais, a saber, de fora para dentro
(Est. II, Fig. 5 ) :

I — Casca
II — Cilindro Central.
I — Casca: a — Exoderme;
b — Suber;
c — Feloderma;
d — Endodermc.
a — Exoderme — tecido uni-estratificado constituído por
células freqüentemente suberificadas, de aspecto isodiamétrico.
As células desta camada prolongam-se formando os pêlos absorventes unicelulares. Esta camada desaparece pouco depois,
devido a esfoliação acarretada pelo acentuado desenvolvimento
do suber.
b — Suber — representado por dez ou mais camadas de
células retangulares, dorso-ventralmente achatadas (Est. II, Fig.
6 ) . Os biócitos mais externos, acham-se amarrotados, freqüentemente, em estratos esfoliados, e mortos, enquanto os internos
são vivos, têm em média 15 micra no maior diâmetro, que corresponde ao sentido tangencial e possuem conteúdo hialino.
Entre os folhelhos de células vivas e os de células mortas,
encontramos numerosas bolsas esquizogênicas.
Para dentro, seguem-se os pavimentos (geralmente em número de dois) de células geratrizes, totalmente transparentes e
com paredes pouco espessadas.
c — Feloderma — comprimido, não é constituído por
mais de cinco camadas de células, de forma e de tamanho irregulares, de paredes espessadas por celulose contendo grãos de
amilo e que deixam entre si meatos pela pressão recíproca. Neste
tecido, nas capas adjacentes ao periciclo e ao felogênio encontramos, freqüentemente, células com cristais envolvidos por membranas (Est. II-Fig. 6 ) .
d — Endoderme — representada por uma única camada
de células que se diferenciam das demais por mostrarem nítido

espessamento dc Caspary. Êste tecido só é encontrado nas fases
bem jovens da raiz, desaparecendo, posteriormente.
II — Cilindro Central — a
b
c
d
e

—
—
—
—
—

Periciclo;
Liber;
Câmbio;
Lenho;
Parênquima dos Raios
Medulares;
f — Parênquima Medular.

a — Periciclo — constituído por duas ou três camadas de
fibras pericíclicas esclerificadas, (Est. III — Fig. 7 ) com as paredes muito espessadas e que formam um anel descontínuo,
permitindo em determinados pontos, um contato íntimo entre
o liber e o córtex. Estas fibras são poligonais em secção transversal e possuem diâmetro que varia entre 7 e 18 m. As ramificações secundárias formam-se neste tecido em regiões alternadas
com os feixes lenhosos o que mostra ser a raiz do tipo diplóico.
b — Liber — constituído por várias camadas de células
irregulares e de diversos tipos como sejam vasos crivados, células
parenquimáticas e fibras liberianas. Esparsos, neste tecido, encontramos, ocupando posições radialmente simétricas, numerosos canais de muscilagem.
c — Câmbio — numerosas camadas de células dispostas
em fileiras radiais. São extremamente pequenas (de 1,5 m. a
3 m.). retangulares em secção transversal, de paredes delgadas
e conteúdo homogêneo e hialino.
d — Lenho — representado por todos os elementos, comumente encontrados neste tecido e que vão, secundàriamente,
formar um anel contínuo, constituído por numerosos estratos
de células (Est. III, Fig. 8 ) .
Na estrutura primária, verificamos a presença de feixes lenhosos simples, dispostos radialmente e alternados com os

liberianos, manifestando, claramente, o tipo polístico
ou
poliarco da dita estrutura ( 8 4 ) .
Os vasos lenhosos são solitários (duplos não foram encontrados), apresentam secção transversal nitidamente elítica e,
desta forma, mostram lúmem amplo que chega, às vêzes, a atingir 50 m. no maior diâmetro.
Verificamos que os vasos de maior calibre, se acham localizados mais internamente, donde se conclui ser o anel lenhoso
exarco de crescimento centrípeto.
As pontuações são simples. Tanto nos vasos lenhosos como
nas células parenquimáticas, encontramos grãos de amilo em
grande quantidade.
Os fibro-traqueídios apresentam secção transversal poligonal, bem como pontuações simples.
e — Parênquima dos raios medulares — formado por 1,2
ou 3 séries células elíticas, quase retangulares.
f — Parênquima medular — massiço de células grandes
de forma e tamanho irregulares, geralmente, arredondadas e variando de 15 a 45 m. de diâmetro.
Encontramos, neste tecido, as paredes celulares ligeiramente espessadas, grande abundância de amilo e meatos provenientes da pressão recíproca das células (Est. III, Fig 9 ) .

5 —

Caule

Morfologia — Caule arborescente, erecto, podendo atingir
1 m de diâmetro e até 8 m de altura. Ramos secundários situados, geralmente, na parte superior, onde formam uma copa larga
arredondada e cujos ramos terminais são pendentes.
Tem madeira amarelada, clara, mole e pouco resistente.
A superfície dêste tronco apresenta escassa flora epífita a
qual é representada, quase exclusivamente, por líquens, alga?-,
aerófilas e raras Muscíneas.

Anatomia — Em qualquer secção (Est. V, Fig. 14) distinguimos: I — Casca.
II — Cilindro Central.
I — Casca — região mais esverdeada, devido à presença
de cloroplastos e constituída, respectivamente, de fora para dentro, pelos seguintes tecidos:
a
b
c
d

—
—
—
—

Epiderme
Colênquima
Periderme
Parênquima cortical.

a — Epiderme — presente na estrutura primária, destaca-se, posteriormente, pela formação de tecidos secundários.
Camada única de função protetora, constituída por células retangulares em secção transversal, aclorofiladas, revestidas, na
face externa, por uma lâmina de cutina que constitui a cutícula
Encontramos estas células com as paredes espessadas por celulose, impregnada de cutina, espessamento que engrossa, principalmente, a face externa e as paredes laterais. (Est. V, Fig. 15).
Esta camada apresenta pêlos protetores (Est. V, Fig. 16), a ela
presos, unisseriados de 200 m. a 800 m. de comprimento e formados por uma ou duas células basais curtas e por uma terminal
alongada, esta secção, verificamos para as células epidérmicas,
em média, 10 m. tangencialmente e 15 m. no maior sentido. Não
me foi possível constatar a presença de estômatos.
Em corte tangencial, as células apresentam forma irregular,
geralmente retangular e estão dispostas em séries, interrompidas pelas lenticelas e por pontos de inserção dos pêlos os quais
atingem, mais freqüentemente, 3 séries.
b — Colênquima — tecido de sustentação formado por
várias camadas de células (de 4 a 6) clorofiladas, arredonda-

das ou elíticas, com membrana celulósica espessa, dispostas irregularmente em secção transversal e que constituem o colênquima atípico.
Solereder (80) menciona a presença de células esclerificadas do lado externo dêste tecido, nas plantas da tribu
Phaseoleae, o que pude constatar na espécie em estudo. Estas
células são diferenciadas e se apresentam espessadas por impregnação de linina. Os espessamentos das células colenquimáticas formam ângulos pela pressão recíproca, bem como, meatos. Posteriormente, com a continuação da atividade do felogênio estas células vão sendo amarrotadas até que, finalmente, se destacam, perda esta que pode ser substituída por células pétreas.
Mesmo em células mortas que constituem o ritidoma, encontramos com grande freqüência, os espaços intracelulares totalmente preenchidos por tanino. As células apresentam, tan
gencialmente, em secção transversal, um valor médio de 15 m.
de tamanho e 20 m. no maior sentido (Est. V, Fig. 15).
Num corte longitudinal, também encontramos êstes biócitos com forma e disposição irregulares e, além disso, constata-se a presença de sacos de tanino, bem como de células com
conteúdo tânico.
c — Periderme — tecido secundário, de função protetora, formado entre as camadas do colênquima e no qual distinguimos:
1 — Suber;
2 — Felogênio;
3 — Feloderma.
1 — Suber — representado por várias camadas de células (de 5 a 8 ) , tabulares em corte transversal, de côr castanha,
justapostas e com membrana espessada por suberina. Encontramos aqui meatos pequenos e, no interior das células, cristais
trimétricos de oxalato de cálcio formados no sistema monoclí-

nico, os quais se apresentam envolvidos por u'a membrana,
corável em azul pela tionina. Mais raramente, constatamos a
presença de gôtas de óleo.
Os biócitos, nesta secção, tem um tamanho de 20 m. por
30 m. em média, correspondendo o maior valor ao sentido tangencial. Com o desenvolvimento, as camadas externas dêste
tecido vão sendo achatadas, suas células morrem e se destacam
(Est. VI, Fig. 17).
Em corte longitudinal, os biócitos também se apresentam
retangulares e dispõem-se em séries perfeitamente regulares.
2 — Felogênio — tecido meristemático secundário, formado por duas ou três camadas de células, retangulares, em
secção transversal e que se desenvolve entre a quarta e a sexta
camada de colênquima. Devido à sua atividade, formam-se,
para fora o suber e, para o interior, o feloderma, bem como,
freqüentemente, camadas de células pétreas (de 1 a 5) as quais
podem ter localização variável. Encontramo-las, assim, do lado
de fora ou para dentro do suber, acima ou abaixo do felogênio. Ocorrem, às vezes, 2 ou mais câmbios suberígenos.
Os elementos dêste tecido dispõem-se, quer em corte transversal quer em longitudinal, como os do suber, dos quais se diferenciam por apresentarem citoplasma pouco denso, hialino e
sem inclusões e membranas levemente coradas (Est. VI, Fig. 17).
3 — Feloderma — constituído por duas ou quatro camadas peridérmicas provenientes da atividade do felogênio e
cujos biócitos apresentam membranas com espessamento celulósico, constituindo assim um colênquima atípico com aspecto
idêntico ao anterior e do qual se distingue pela ausência de
células e bolsas com conteúdo tânico e que têm cristais envolvidos por membranas.
d — Parênquima cortical — tecido formado de 3 a 7
pavimentos de células grandes, clorofiladas, de forma e disposição irregulares em secção transversal, com membrana pouco
espêssa e um diâmetro médio de 25 m. (Est. VI, Fig. 17).

Pela pressão recíproca, formam-se meatos e os canais
presentes, estão cheios de tanino. Raros são os grãos de amilo.
Ocorrem, com grande freqüência, cristais com membrana,
principalmente na capa contígua ao periciclo.
Em corte longitudinal, seus elementos são mais regulares
quanto à forma e disposição (são retangulares e formam séries
distintas).
II — Cilindro Central — nesta região, contamos:
a — Periciclo;
b — Parênquima de Raios Medulares;
c — Líber;
d — Câmbio;
e — Lenho;
f — Parênquima Medular.
— Periciclo — primeiro tecido do cilindro central
constituído por várias camadas (de 5 a 10) de fibras pericíclicas espessadas, as quais formam um anel contínuo. Sendo pouco
elástico, o periciclo se rompe pelo desenvolvimento dos tecidos
mais internos e, posteriormente, o espaço livre deixado, é
preenchido por células pétreas. Assim, em estrutura secundária
adiantada, temos êste tecido constituído por regiões de fibras
pericíclicas, parcialmente obliteradas, alternando-se com as de
células pétreas esclerificadas. Est. VI, Fig. 18. Estas são bem
mais largas, seu espessamento se apresenta estratificado, as pontuações existentes continuam por canais ramificados e, desta
forma, se estabelece a comunicação entre duas células.
a

As fibras se úuxtapõem perfeitamente não havendo, assim,
possibilidade de formação de meatos ou lacunas e, de ambos os
lados, os tecidos adjacentes as envolvem por uma capa de células contendo amiudo cristais ( 7 9 ) . N ã o encontramos aqui
clorofila, material tânico ou inclusões de qualquer espécie. Em
corte longitudinal, as fibras se apresentam muito curtas e com
as extremidades afiladas.

b — Parênquima dos Raios Medulares
— constituído
por vários estratos de células clorofiladas ou não, semelhantes
às do parênquima cortical, sendo, em média, algo menores que
as daquele. Estas camadas são interrompidas, às vêzes, pelo
liber e apresentam células pétreas esparsas (Est. VII, Fig. 19).
Pela atividade do câmbio, êste tecido fica comprimido
junto ao periciclo e, nesta situação, suas células se apresentam
amarrotadas, do que decorre a pouca freqüência de espaços intercelulares, os quais têm, quando presentes, geralmente, forma
triangular. Na capa contígua ao anel pericíclico, encontramos
inclusões cristalíferas envolvidas por membrana.
Os raios medulares são representados por feixes de células
retangulares, em secção transversal, com membrana pouco espessada e apresentando, no seu interior, não só grãos de amilo.
como também, cristais revestidos de membrana. Êste parênquima radial é heterogêneo (79) e mais se aproxima do tipo
II-B apresentado por Kribs (Est. VII, Fig. 2 0 ) .
Os raios são uni, bi ou tri-seriados (comumente biseriados),
elíticos longitudinalmente e variando dentro das classes propostas pela Sra. Chattaway (87) desde muito poucos até pouco
numerosos ( r a r o ) .
C — Floema — tecido condutor encontrado logo abaixo
do parênquima dos raios medulares. É constituído por elementos que podem ser enquadrados dentro dos seguintes grupos
fundamentais: vasos liberianos, células companheiras, células
parenquimáticas e fibras liberianas. Êstes elementos podem ou
não apresentar-se espessados por celulose sendo que os mais
externos, da mesma forma que os do tecido anterior, se apresentam amarrotados e, conseqüentemente, raros são os meatos.
É freqüente encontrar-se, também, grupos esparsos de células diferenciadas por espessamento esclerenquimático. Em
corte longitudinal, constatamos possuírem os mesmos feixes,
função de sustentação. Os canais aqui distribuídos regularmente,
contêm substância castanha, tanino, a qual, pode ser en-

contrada também, no interior de bolsas, às vêzes bem desenvolvidas e de origem esquizogênica ( 8 0 ) .
d — Çâmbio — situado entre o líber e o lenho e representado por poucas camadas (até 5) de células pequenas, aclorofiladas, hialinas, de paredes delgadas isodiamétricas ou ligeiramente retangulares, em secção transversal, bem visíveis em
estruturas jovens, onde as encontramos dispostas em séries
radiais. Em fases mais adiantadas mostram-se as camadas do
câmbio muito amarrotadas.
e — Lenho — na seqüência de fora para dentro, encontramos, abaixo do câmbio, o xilema, destacando-se, assim, o
tipo colateral aberto do feixe inicial.
É constituído, êste tecido condutor, por numerosos estratos
de todos os elementos comuns às dicotiledôneas, os quais, no
conjunto formam um anel interceptado por fileiras de raios
medulares.
O anel lenhoso é do tipo endarco e, conseqüentemente, de
crescimento centrífugo, com vasos maiores externos e menores
internos. Os vasos são, geralmente, solitários (havendo-os duplos, múltiplos e em cadeias), espalhados ou não, com um
diâmetro que pode variar da classe dos extremamente
pequenos
até a dos pequenos ( 8 7 ) . Lumem de conformação variável tendendo, freqüentemente, para a forma circular (Est. VIII. Fig.
2 1 ) . Pontuações simples. Os vasos pontuados, reticulados e escalariformes, de maior lumem, estão situados extremamente,
enquanto os anelados e espiralados se localizam para dentro.
Quanto ao número, podem variar de muito numerosos e numerosíssimos (87) apresentando na maioria dos casos valores bem
constantes em favor da primeira classe.
O parênquima lenhoso (79) é do tipo paratraqueal continente (Est. VIII, Fig. 2 2 ) . Suas células um tanto espessadas,
podem ser coradas em azul devido a grande quantidade de
grãos de amilo. Em corte longitudinal, estas células parenqui
máticas apresentam em média 106,5 m. de comprimento e 15 m.
de largura.

As fibras, espessadas, com as extremidades afiladas, variam de muito curtas a curtas, raramente longas.
f — Parênquima medular — representado por um massiço de células grandes de membranas pouco espessadas. Esparsos, encontramos, em corte transversal, numerosos grupos de
células de paredes espessadas, apresentando conteúdo tanífero
de côr alaranjada.
Em corte longitudinal, podemos verificar que estas células
formam traves esclerificadas constituídas de 1 a 8 séries (geralmente 2) de biócitos pouco alongados.
Entre os elementos do parênquima medular, podemos encontrar espaços, freqüentemente triangulares, formados pela
pressão recíproca. No interior encontramos clorofila, que, pos
teriormente, desaparece com o desenvolvimento da estrutura
secundária, grãos de amilo em abundância e cristais.
Amilo — é comumente achado nos órgãos do vegetal em
apreço e distribuído com grande freqüência no parênquima
medular ( 8 2 ) . São grãos, de u'a maneira geral, polimorfos, globosos, pequenos, de tamanho variável, medindo os maiores
até 12 m. de diâmetro.
Apresentam um hilo fendido que percorre o grão na sua
porção mediana e se prolonga por braços radiais. Concêntricas
a êle, encontramos, alternadamente, camadas claras e escuras,
devidas a menor ou maior concentração de moléculas de água,
respectivamente. (Est. IX, Fig. 2 3 ) .
Êstes grãos são simples ou compostos (freqüentemente
duplos) e, sob luz polarizada, dão uma cruz de malta negra
cujos braços se cortam no hilo.
6 —

Fôlha

Morfologia — Folhas compostas alternas, penadas, imparipenadas, trifolioladas. Folíolos ovais, acuminados, peninérveos, com bordos lisos, medindo em média 19,5 cm de comprimento para 6,5 cm de largura. Limbo com a face ventral glabra,

coriácea, enquanto a dorsal apresenta numerosas cavidades
(onde se localizam os estômatos) obliteradas por longos pêlos.
Na base, um curto pecíolo, tendo freqüentemente, 1 cm
de comprimento por 0,3 cm de diâmetro, o liga a uma raquis
langa que termina por um folíolo ímpar. A raquis, pouco provida de pêlos, contando com numerosos pontos esbranquiçados que correspondem às lentícelas, mede, na maioria dos casos,
10 cm de comprimento por 0,5 cm de diâmetro (na base).
Apresenta-se entumescida no ponto de inserção no caule, onde
vamos encontrá-la guarnecida por duas minúsculas estipulas
Não raras vêzes, os folíolos servem para a postura de Hemipte
ros. A flora epífita é representada por raros liquens e. muito
freqüentemente, por algas Cloroficeas aerófilas.
As folhas de C. racemosa, em julho, começam a amarelar,
caducam em fins de agosto e, em princípios de outubro, for
mam-se as folhas novas.
Anatomia — De acordo com as diferenças morfológicas,
resolvemos fazer separadamente o estudo da raquis, do pecíolo.
da nervura principal e do limbo da fôlha.
Raquis
Importa o estudo da raquis numa descrição do pulvino.
bem como outra, do resto do corpo.
Pulvino — porção entumescida, situada na base da raquis.
Tem sua estrutura, igualmente, dividida em duas regiões:
I — Casca;
II — Cilindro-central.
I — Casca — é representada por dois tecidos:
a — Epiderme;
b — Parênquima cortical.

a — Epiderme — constituída por uma camada de células de membranas espessadas, espessamentos que vão interessar não só a face superior, como também as laterais. Os biócitos são aclorofilados, retangulares, lateralmente achatados, revestidos externamente, por uma película de cutina. Dêste estrato, partem raros pêlos formados por uma célula basal e uma
terminal que apresenta membrana espessada.
b — Parênquima cortical — com 40 ou 50 camadas de
células constitui a grande diferença entre o pulvino e o resto
do corpo da raquis, merecendo ser tratado, portanto, mais
detalhadamente. Esta particularidade na estrutura, traduz uma
diferença funcional, porquanto se sabe que o pulvino é responsável pelo movimento foliar.
As células são irregulares, elíticas muito desenvolvidas,
podendo ter até 80 m. no maior diâmetro, dispõe-se de forma
variável dando, como conseqüência, a presença de grandes
meatos o que acarreta a formação de um tecido mecânico pouco
consistente. (Est. IX, Fig. 2 4 ) . A resistência é dada pela pressão osmótica das células, a qual podendo variar de um lado
e de outro, permite uma alteração na inclinação foliar que é facilitada pela ausência de traves esclerenquimáticas na periferia
do tecido. Próximo à epiderme, bem como, ao periciclo, encontramos numerosas células com cristais trimétricos, solitários,
envolvidos por membrana corável e que, raramente, apresentam sua forma cristalina definida.
II — Cilindro-central

— a
b
c
d

—
—
—
—

Periciclo;
Líber;
Câmbio;
Parênquima dos Raios
Medulares e Raios medulares;
e — Lenho;
f — Medula.

a — Periciclo — representado por número variável de
estrato (de 10 a 15) de fibras periciclicas espessadas, que vão
constituir um anel contínuo e limitam o cilindro central (Est.
X, Fig. 2 5 ) .
b, c, d — Líber, Câmbio, Parênquima dos Raios Medulares e Raios Medulares — tecidos com as mesmas características
dos correspondentes no resto do corpo da raquis (Est. X,
Fig. 2 6 ) .
e — Lenho — o xilema forma um anel côncavo-convexo
que mostra clara simetria bilateral. Vasos, freqüentemente solitários e, não raras vêzes, duplos ou múltiplos com 80 m. de
lumem (Est. X, Fig. 2 7 ) .
f — Medula — constituída por um massiço de biócitos,
ricos em amilo, irregulares, com 10 m. de diâmetro e muito comprimidos pelo anel xilemático.
Estrutura

do corpo da raquis

0 corpo da raquis apresenta:

1 — Casca — região
(Est. XI, Fig. 2 8 ) , a saber:

I — Casca;
II — Cilindro-central.

constituída

por

vários

tecidos,

a — Epiderme;
b — Colênquima;
c — Parênquima cortical.
a — Epiderme — tecido uni-estratificado constituído por
células retangulares em corte transversal, ou quasi isodiamétricas. achatadas lateralmente, medindo de 8 à 10 m. no menor
sentido com u'a média de 9,2 m. enquanto de altura apresentam
9,5 a 13 m., sendo a média 12 m. e, por outro lado, em corte
tangencial verificamos sua forma retangular.

A face periférica da membrana é convexa, espessada por
cutina que forma uma camada de 4 a 6,5 m. e se prolonga pelas
paredes laterais. Est. XI, Fig. 29. As células são aclorofiladas e
dispõem-se em séries paralelas, no corte tangencial, que vão ser
interrompidas nos pontos de incersão dos pêlos> os quais nestas
condições se apresentam mais ou menos elíticos — cada ponto
de incersão interrompe de 3 a 4 fileiras de célula epidérmicas. Os
pêlos, aqui presentes, são uniseriados, não pedunculados, com
paredes algo espessadas, constituídos, normalmente, por uma
única célula basal curta e uma terminal alongada, que se afila
na extremidade. Estes pêlos desempenham a função de proteção,
não se encontrando pelos secretores. Não achamos inclusões ou
estômatos, mas sim, grande número de lentícelas.
b — Colênquima — como no caule, também aqui encontramos várias camadas de um tecido de sustentação clorofilado
(colênquima atípico), representado por células pequenas (menores que as do parênquima) com espessamento de celulose.
Est. XI, Fig. 29 e diferenciando-se do anterior por não apresentar uma camada de células geratrizes. Numerosas células são
aqui distinguidas por mostrarem grande afinidade ao corante empregado (tionina) sob o qual tomam a côr azul — idioblastos.
c — Parênquima cortical — representado por várias ca
madas de biócitos (de 5 a 8) grandes, irregulares ou arredondadas no corte transversal, com as paredes um tanto espessadas
por celulose, espessamento êste angulado pela pressão recíproca
e dispostas sem orientação definida, deixando entre si, grandes
meatos, geralmente triangulares ou quadrangulares As células
dêste parênquima, apresentavam no corte feito de 8 a 28 m.
em seu menor diâmetro e no maior de 10 a 32 m. No corte longitudinal, ao contrário, são retangulares formando séries definidas com 10 a 32 m. no comprimento e 10 m. em média de
altura. Encontramos aqui clorofila e nas proximidades das fibras pericíclicas esclerificadas, verificamos a presença de gotí-

cuias de gordura, bem como, maior número de incrustações de
oxalato de cálcio sob a forma de cristais simples, isolados, prismáticos, às vêzes, bem desenvolvidos. Destacam-se, ainda,
nesta região, canais secretores com mais de 30 m. de diâmetro,
os quais se acham circundados por uma série de células corticais menores. Ainda, neste tecido notamos idioblastos de conteúdo diferenciado.
II — Cilindro
cidos:
a
b
c
d
e
f

—
—
—
—
—
—

central:

diferencia-se

nos

seguintes

te-

Periciclo;
Líber;
Câmbio;
Lenho;
Raios Medulares;
Medula.

a — Periciclo — constituído, secundàriamente. por fibras pericíclicas, parcialmente obliteradas por um espessamento
de lignina, de secção poliédrica pela pressão recíproca, em corte
transversal. Est. XII, Fig. 30 e em longitudinal se mostram alongadas, com terminações afiladas.
Êste tecido, representado por várias camadas de células,
forma um anel segmentado que constitui a capa externa do
cilindro central e cujos segmentos se dispõem em ferradura, com
as soluções de continuidade, existentes entre os segmentos,
preenchidas por células do parênquima cortical. Neste tecido
não ocorrem meatos, bem como, não encontramos inclusões em
suas células. Em corte transversal, apresentam no menos sentido de 2 a 10 m. c, no tangencial, de 5 m. a 13 m.
b — Líber — é representado por várias camadas de células que vão constituir um anel contínuo e ondulado Em certos pontos, notamos o aprofundamento do líber, aprofundamento êste, que se salienta na região relacionada com a conca-

vidade externa, e que, provàvelmente, provoca acentuada invaginação do lenho, a qual pode ser isolada pela atividade de um
câmbio, formando-se, assim, um anel secundário excêntrico,
por meio do qual se destaca a simetria bilateral.
O liber é formado pelos tipos de células, comumente encontrados neste tecido, em tôdas as dicotiledôneas e que se apresentam espessados por celulose. Êste conjunto é interrompido
de distância em distância por fileiras de células (raios medu
lares) as quais concordam com as existentes no lenho. Tanto
as células parenquimáticas como as dos raios medulares. apresentam clorofila e amilo.
Todos os elementos do liber mostram, em corte transversal, secção irregular poliédrica, sendo que os vasos possuem
ângulos bem abertos, tendendo, assim, para uma secção elítica
ou circular a qual, no seu menor diâmetro, pode ter de 8 a
12 m., enquanto no maior, 10 a 15 m.
As células companheiras, bem como as parenquimáticas.
apresentam-se com um diâmetro menor (mais freqüentemente
entre 5 e 8 m.). Em corte tangencial, constatamos, para estas,
uma secção retangular, enquanto as fibras têm terminações afiladas. Verificamos, ainda, a presença de canais de goma ou
muscilagem, circundados por células menores, de meatos
que, provàvelmente, dão origem às bolsas secretoras (de formação esquizogênica), aqui existentes. A presença dessas bolsas esquizogênicas é salientada por Solereder para gêneros da
tribu próxima (Dalbergieae). Pode-se averiguar a natureza do
conteúdo das mesmas uma vez que apresenta coloração castanha e enegrece em contato com o C h F e (cloreto férrico) —
características do tanino.
c — Câmbio — representado por células pequenas com
pouca afinidade para com os corantes. O câmbio destaca-se
principalmente, no início da formação da estrutura secundária,
quando realça sua atividade. Com o desenvolvimento desta estrutura o tecido gerador, em questão, fica amarrotado.

d — Lenho — situado para o lado de dentro do líber,
constituído por várias camadas de elementos, distribuídos segundo três tipos fundamentais, como sejam, as células paren
quimáticas, vasos e fibras lenhosas espessadas por lignina (Est.
XII, Fig. 3 1 ) . O lenho da raquis apresenta invaginações, provocadas, provàvelmente, pela intromissão do líber, sendo que
uma delas, a mais proeminente, pode ser fechada pela atividade
do câmbio e posteriormente, isolada formando um anel com
floema incluso. (Est. XI, Fig. 2 8 ) . Anel lenhoso contínuo do
tipo endarco, com os vasos maiores externos e menores internos
(crescimento centrífugo).
Num corte longitudinal, constatamos a disposição dos vasos, estando os pontuados, reticulados c escalariformes, dc
maior lumem, situados externamente, enquanto os anelados e
espiralados são internos.
Os vasos apresentam lumem elítico, quase circular com
50 m. de diâmetro em média.
Nas células parenquimáticas lenhosas, encontramos grãos
de amilo em grande abundância. Podemos verificar, às vêzes,
a presença de 1 ou 2 anéis líbero-lenhosos, próximos à concavidade, isolados pelas fibras pericíclicas, com lenho interno circundado por líber.
e — Raios Medular es — os feixes medulares são constituídos de 1 a 3 séries de células amilíferas e que, portanto,
podem ser destacadas pelo iôdo (coram-se em azul). Em secção
transversal, estas células radiais se apresentam retangulares,
bem como, em corte longitudinal, onde pude constatar a forma
lenticular do feixe dos raios medulares.
f — Parênquima Medular — Massiço de células pouco
espessadas, arredondadas, ligeiramente poligonais pela pressão
recíproca deixando entre si meatos, freqüentemente triangulares, às vêzes, bem desenvolvidos. Encontramos, aqui, canais,
bolsas secretoras, ocasionalmente uma cavidade central com

material tânico, bem como grupos de 2 a 5 células esclerifiçadas. As células dêste parênquima são clorofiladas, na estrutura
primária, contêm amilo e apresentam membrana celulósica
pouco espessa (Est. XIII, Fig. 3 2 ) .
Pecíolo
Apresenta, aproximadamente, a mesma estrutura do pulvino, já que se acha adaptado à função idêntica (movimento
foliolar). Assim sendo, vamos encontrar os mesmos tecidos
distribuídos pela casca e cilindro central. (Est. XIII, Fig. 3 3 ) .
Um fato importante é a grande ocorrência de cristais no
parênquima cortical os quais são constatados em tôdas as camadas dêste tecido. Êstes, têm aqui um contorno mais regular, o
que nos permite análise algo detalhada.
De acordo com Groth. ( 7 5 ) em Chemische
Kristallographie (Vol. 111, pag. 129, 152), o oxalato de cálcio monohi
drato — C a ( C O O ) ^ . H ^ O apresenta-se cristalizado no sistema
monoclínico e provém de soluções mãe mais concentradas ou a
temperaturas elevadas, enquanto a outra modalidade, o trihidrato — Ca ( C 0 0 ) ^ . 3 H - 0 é tetragonal se forma na presença
do HC1. Nos vegetais, ambas as variações são encontradas em
diversos tecidos de diferentes espécies. Buckley (75) admite a
hipótese de que o monohidrato provenha de soluções mais concentradas ou, quando o CaSO* esteja presente na seiva, em
quantidade suficiente, para neutralizar o ácido oxálico metabólico. Admitindo-se que um excesso dêste tenha o mesmo efeito
do HC1 mencionado por Groth, passará a formar-se, então, o
trihidrato tetragonal. As variedades citadas são conhecidas ha
mais de um século e destacadas por numerosos tratados de botânica (Tschirch-Angewandte Pflanzen-Anatomie, Urban &
Schwarzenberg — Vienna und Leizig — 1889).
Na espécie em estudo, parece só existir a Whewellita, ou
seja, a variedade do oxalato de cálcio monohidrato (monoclínico) .

A forma tetragonal não foi encontrada. Êstes elementos
cristalinos incolores, são observados constituindo massas complexas ( 8 5 ) . A simetria admitida para esta variedade de oxalato de cálcio — Whewellita — é a monoclínica da classe 2 / m
( C 2 h ) . Todavia, não nos foi possível verificar com vigor, o
grupo de pontos dos indivíduos cristalinos encontrados.
Não ocorrendo temperaturas elevadas em tecidos vegetais,
resta a única possibilidade conhecida, de formação do
Ca(COO)2.H^O, a partir de grande concentração de ácido
oxálico, de acordo com a opinião lançada por Groth.

Nervura

principal

Em corte transversal feito (Est. XIV, Fig. 34) constatamos uma estrutura distinta, com os seguintes tecidos:
1
2
3
4
5
6
7
8

—
—
—
—
—
—
—
—

Epiderme ventral;
Parênquima cortical;
Periciclo;
Líber;
Câmbio;
Lenho;
Medula;
Epiderme dorsal.

Epidermes — diferem entre si por alguns caracteres. As
células da epiderme ventral (Est. XIV,. Fig. 35) são revestidas
por espessa cutícula e aproximadamente isodiamétricas na porção mediana da nervura, alongando-se, todavia, no sentido tangencial, à medida que nos encaminhamos para o limbo.
A camada protetora dorsal, ao contrário, apresenta seus
biócitos isodiamétricos ou lateralmente achatados, revestidos
por uma cutícula espessa, embora mais delgada que a da epiderme ventral.

Os pêlos, ausentes na epiderme superior, são encontrados,
com grande freqüência, na inferior. Variam de 60 m. a 360 m.
de tamanho e de 13 m. a 18 m. de largura, achando-se localizados os menores próximos ao limbo.
Parênquima cortical — representado por poucos estratos
(geralmente 5) de células irregulares com membranas espessas
e raros cloroplastos. Estas camadas diminuem, paulatinamente,
em número, à proporção que se aproximam do limbo. Junto à
face ventral, notamos uma intromissão do parênquima clorofiliano do limbo que, às vêzes, se aprofunda até a porção mediana da nervura principal. Numerosos canais de muscilagem
são aqui encontrados próximos ao periciclo. (Est. X I V —
Fig. 3 5 ) .
Periciclo — constituído por fibras pericíclicas muito nítidas e que formam um anel contínuo na porção dorsal enquanto,
na ventral, se apresenta rompido, do que decorre encontrarmos
fragmentos dêste tecido, distribuídos ao acaso.
Liber, Câmbio e Lenho — com os mesmos caracteres da
raquis da qual se distinguem por se mostrarem rompidos na região ventral onde, posteriormente, iremos constatar porções dos
mesmos isoladas de forma irregular.
Parênquima Medular — massiço de células que se comprime pelo desenvolvimento do lenho. Parece-me que o parênquima medular responde com uma pressão contrária sobre os
tecidos adjacentes, rompendo-os. Posteriormente, os anéis dos
diferentes tecidos se reconstituem, ficando, todavia, na região
ventral, como vestígios da rutura, porções dos mesmos.

Limbo
O limbo apresenta os seguintes tecidos. (Est. XV, Fig. 3 6 ) :
1 — Epiderme ventral;
2 — Parênquima paliçádico;

3 — Tecido lacunoso;
4 — Feixes líbero-lenhosos;
5 — Epiderme dorsal.
Epiderme ventral — tecido uni-estratificado formado por
células retangulares, dorso ventralmente achatadas, tendo, em
média, em corte transversal, 30 m. no sentido tangencial por
15 m. de largura (Est. XVI, Fig. 4 0 ) . São aclorofiladas. transparentes e revestidas por uma película impermeável, impregnada de cutina. Destacada, mostra a forma contorno e disposição irregulares de seus biócitos. Não encontramos pêlos e estômatos (Est. XV, Fig. 3 7 ) .
Parênquima paliçádico — representado por duas camadas
de células com membranas delgadas, retangulares em secção
transversal, lateralmente achatadas e intimamente associadas em
paliçada, não permitindo, assim, a presença de meatos. Os biócitos de ambos os estratos são clorofilados sendo que os situados
logo abaixo da epiderme, se apresentam mais alongados e altornados com os do pavimento que os segue. Os elementos da
camada mais externa têm em média I5m. de largura (sentido tangencial) e 30 a 40 m. de comprimento, enquanto os do estrato
paliçádico interno, possuem 10 e 15 m., respectivamente (Est
XVI, Fig. 4 0 ) .
Tecido lacunoso — formado por células clorofiladas,
quase isodiamétricas, sem prolongamentos, fugindo, portanto, do
tipo comum. Esta ausência de prolongamentos acarreta diminuição da freqüência e do tamanho das lacunas, o que constitui
uma adaptação ao xerofitismo.
Feixes líbero-lenhosos — são representados pelas nervuras secundárias que atravessam o tecido lacunoso atingindo, às
vêzes, o paliçádico e que em secção transversal, se mostram cortadas, alternadamente, nos sentidos transversal e longitudinal.
Neste, as células parenquimáticas lenhosas (Est. XVI, Fig. 41)
são retangulares, alongadas tangencialmente, clorofiladas e verificamos a presença de cristais monoclínicos de oxalato de cál-

cio, envolvidos por u'a membrana e constituindo verdadeiras
séries cristalinas. Êstes feixes líbero-lenhosos são representados
por um massiço de elementos lenhosos, envolvido por um anel
contínuo de elementos liberianos.
Epiderme dorsal — formado por estrato de células que se
invagina nas regiões intercostais, dando origem a grandes concavidades (Est. XVI, Fig. 4 1 ) . Estas, por si só, já representam
uma adaptação ao xerofitismo atenuando a influência do vento
sôbre a transpiração, resistência esta, reforçada por numerosos
pelos que enchem as concavidades, bem como pela exiguidade
e pouca quantidade dos estômatos. (Est. XV, Fig. 3 9 ) . Êstes
são do tipo comum, formados por dois biócitos riniformes que
não possuem células anexas diferenciadas e têm 20 m. de tamanho. A observação dos estômatos é extraordinariamente difícil
porquanto só são encontrados no fundo das concavidades. Assim
sendo, não podemos observá-los em cortes tangenciais muito
finos, pois, os mesmos, precisam atingir o leito dessas concavidades. Como porém, a visibilidade é dificultada pela grande
quantidade de pêlos e papilas, devemos virar o corte para melhor
observação.
As células da porção epidérmica que não sofrem afundamento, apresentam contorno mais regular, enquanto as da concavidade, têm membranas sinuosas quando observadas superficialmente.
Numerosos biócitos se desenvolvem constituindo papilas,
muito freqüentes nas reentrâncias; pêlos de dois tipos são aqui
encontrados:
1) Pêlos protetores, uniseriados, não pediculados e constituídos por uma ou duas células basais curtas, isodiamétricas e
uma terminal alongada, conjunto que pode variar de 115 m. a
460 m.
2)
Pêlos secretores pediculados, mais raros, constituídos
por uma célula basal curta e por uma formação globulosa unicelular, túrgica, terminal. Têm, em média, 25 m. de tamanho
(Est. XVI, Fig. 4 2 ) ,
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reprodutores
Flor

Morfologia — flôr arroxeada, (Est. XVII, Fig. 43a) monoclina, irregular (zigomorfa), de simetria bilateral com prefloração imbricada descendente e disposta sôbre um ramo monopodial, constituindo inflorescências racemosas simples. A pigmentação é dada por uma antocianina que varia de côr conforme o pH do meio e numa concentração elevada de HC1 fica
vermelha, em meio, aproximadamente, neutro, azul violácea
passando para azul esverdeado, quando ligeiramente básico
( p H = 8 ) e finalmente, fazendo atuar o NaOH ( p H = l l ) atinge
a côr verde esmeralda, o que difere dos tipos comuns, mas que
já foi observado por alguns autores ( 9 0 ) . Corola dialipetala
formada por 5 pétalos desiguais, a saber:
1)
Vexilo — pétalo externo mais desenvolvido e que, no
botão, envolve os demais. Distendido, apresenta uma conformação aproximadamente oval, tendo em média 5,5 cm de comprimento por 4 cm de largura (Est. XVII, Fig. 4 3 b ) .
2) Asas — oblongas, em número de duas, aderidas,
além da metade, à quilha, formando, com ela, um invólucro
protetor dos elementos reprodutores. Têm em média 4 cm de
comprimento por 1 cm de largura (Est. XVII, Fig. 43c.ci).
3) Carenas — representadas por duas pétalas consistentes e que se mostram parcialmente soldadas formando a quilha.
São constituídas por uma porção afilada que termina numa
expansão côncava, medindo o conjunto 3 cm de comprimento
e 0,5 cm de largura na maior porção. (Est. XVII, Fig. 43c,ei).

Cálice hipógino, gamosépalo, formado por 5 vertículos
florais protetores, de 2 cm de tamanho (Est. XVII, Fig. 43e.)
e guarnecido na base por duas fortes brácteas elíticas, coriáceas
e estriadas (Est. XVII, Fig. 43f,fi). O androceu, diadelfo, hipógino, é constituído por 10 estames (decândria), (Est. XVII,
Fig. 43d) dos quais 9 soldados e 1 livre e que envolvem o gineceu. Medidos numa flôr de tamanho médio, nos deram os seguintes valores:
Estames soldados — 2 com 2,50 cm;
2 com 2,20 cm;
5 com 2,10 cm;
cstame livre
— 1,90 cm.

Os anteras são basifixas e apresentam quatro sacos poiinicos. (Est. XVIII, Fig. 4 4 ) . O pólem é grande, (70 m. de
diâmetro, em média) arredondado (Est. XVIII, Fig. 45) e tem
as duas membranas envoltoras transparentes, lisas e que deixam
entrever um citoplasma granuloso, no seio do qual se destaca
um núcleo pela maior refringência. Colocado em solução açucarada, emite, em pequeno espaço de tempo (meia hora) o tubo
polínico que rompe a exina e se faz acompanhar da intina e em
meio hipertônico ou desidratante, toma a forma tetraédrica.
Gineceu representado por um único carpelo estipitado,
unilocular e pluriovular; estilo incurvado, alongado horizontalmente, dilatado no ápice (Est. XVIII, Fig 46) e provido de
pêlos (Est. XVIII, Fig. 48) em tôda extensão.
Óvulos ortótropos, (Est. XVIII, Fig. 47) com duas membranas envoltoras, ascendentes, elíticos, dorso-ventralmente
achatados, distribuídos em duas séries que se alternam ao
longo da sutura — placentação axilar. Podemos, pelo exposto,
estabelecer a seguinte fórmula floral — K5C5AloGl. (Est.
XVIII, Fig. 4 9 ) . A floração da espécie ocorre no verão ( 8 9 ) ,
encontrando-se ainda, às vêzes, flôres em princípios de maio.

Anatomia do ovário — Deixamos de tratar aqui da estrutura interna dêste órgão, uma vez que, mais adiante, faremos
um estudo detalhado do fruto sob o mesmo aspecto.

2 —

Fruto

Morfologia — Legume sêco, bivalvo, deiscente, polispérmico, lateralmente achatado, plano, de 20 cm de comprimento,
em média, com cálice persistente, concrescido na base e afinando, abruptamente, na extremidade terminal; (Est. XIX,
Fig. 50,51) ponta esta que representa vestígio do estilo ( 8 8 ) .
Pericarpo coriáceo, resistente, inflexível, provido de pêlos,
no início do desenvolvimento, os quais, com o decorrer do
tempo, caducam totalmente, passando a apresentar, assim, a
superfície lisa.
Freqüentemente, o encontramos atacado por larvas de
determinado Coleoptero, que perfuram o pericarpo. Secundariamente, ao redor dêste orifício, desenvolve-se uma infecção
fúngica, caracterizada pela formação de placas amareladas na
superfície, enquanto, internamente, o pericarpo enegrece.
Ocorre, também, numerosas vêzes, o ataque de bactérias,
as quais reduzem o material protéico à NHs. A grande quantidade de amônia desprendida, constatada pelo odor característico, indica abundância de proteínas no fruto.
A frutificação inicia em meados de abril e termina em
princípios de outubro.
As sementes são castanhas, achatadas, arredondadas, elíticas ou quadrangulares pela pressão recíproca e variam, em
número de 6 a 10 (Est. XX, Fig. 5 4 ) .
O tegumento é liso coriáceo, espesso, de grande resistên
cia e muito aderido à amêndoa.

Analisando grupos de 100 sementes maduras encontramos
no pêso, os seguintes valores:
1)
2)
3)

N ã o selecionadas — 77,82 gr.
Selecionadas entre as maiores — 92,45 gr.
Selecionadas entre as menores — 48,16 gr.

Desejando saber a relação existente entre a casca e a amêndoa, lançamos mão de um processo indireto para destacar o tegumento, pois,, conforme já salientamos, o mesmo é muito
aderido.
Utilizando as sementes do primeiro grupo, colocamo-las em
água e separamos em seguida as cascas. Deixadas secando na
estufa, aguardamos que o conjunto atingisse, aproximadamente,
o mesmo pêso. Determinados, em seguida, os valores, encontramos para a casca 10,43 gr. e para a amêndoa 67,43 gr. donde
concluímos que os tegumentos representam 1 3 . 4 0 % da semente; enquanto a amêndoa 8 6 , 6 0 % .
Analisando cada semente num total de 100, achamos os
valores expostos nos quadros demonstrativos abaixo:
I — Medidas feitas em sementes imaturas em várias fases de desenvolvimento:

a — Comprimento ( c m ) .
Medidas
Soma total
de valores
2 «i

+
100,95

V '

—

15,65

15,57

17,7437

31,22

(±)

Média

82

1,01

0,312

0,177437
0,421

b — Largura ( c m ) .
S„2

Medidas

+

Soma total
de valores
2 K

93,80

13,64

14,44

28,08

(±)
0,94

Média

0,144504

0,281

0.380

02 2 1
•[/ f~ft
'

c — Espessura ( c m ) .
Medidas
Soma total
de valores

ô32

ô3

+
33,18

—

2,21

2,42

2 »8

0,3231

4,63

Média
[/"Vi

0,046

0,003231

0,33

0,057

2 — Medidas feitas cm sementes maduras.
a — Comprimento ( c m ) .
5o

Medidas
Soma total
de valores
2 »i

197,50

-

•

7,150 3,6057

14,30
0,143

1,975

1

+
7,150

(±)

Média

(/

|

<V

|

0,036057
0,189 ~ 0,190

b — Largura ( c m ) .
Medidas

+

Soma total
de valores
3 d2

184,23

—

7,01

7,28

3,3409

14,29

(±)

Média
]f

»2

1,84

0,143

0,033409
0,183

ô 2

= I

c — Espessura ( c m ) .
Medidas
Soma total
de valores
2 S3

+
32,14

2,18

2,32

0,4308

4,50

(±)

Média

—

0.32

0,004308

0.045

0,065 =

[/ V 1

0,066

3 — Pesos tirados de sementes maduras.
Medidas
Soma total
de valores
2 »

+
70,498

—

6,216

6,208

2,730256

12,424

(±)

Média

&

0,705

0,124

0,02730256
0,1652

Anatomia

do fruto:

Temos a distinguir:

Pericarpo
Fruto
Semente

Pericarpo-.

1) Epicarpo

1)
F
\ 2)

3)

Epicarpo
Mesocarpo
Endocarpo

1)
2)

Tegumentos
Amêndoa

— constituído por:
a)
b)

Epiderme;
Tecido esclerenquimático.
a) Epiderme — formada por uma camada de células
pequenas retangulares, aclorofiladas, tangencialmente alongadas e revestidas na face externa por uma cutícula. No ovário,
bem como em frutos jovens, encontramos a ela ligados numerosos pêlos protetores, que caducam com o desenvolvimento
(Est. XX, Fig. 5 2 ) .
a) Tecido esclerenquimático
— representado por várias
camadas de células alongadas, intimamente ligadas à anterior
e dispostas oblicuamente em relação à superfície. Inicialmente,
êstes biócitos apresentam membranas delgadas que. posteriormente, se esclerificam.
2)

Mesocarpo

— no qual podemos distinguir:
a)
b)
c)
d)

Tecedo esclerenquimático;
Parênquima clorofiliano;
Tecido esclerenquimático.
Feixes líbero-lenhosos.

b) Parênquima clorofiliano — formado por numerosos
estratos de células grandes, clorofiladas, com forma e disposi-

ção irregulares e membranas delgadas. Meatos e canais são freqüentes e os biócitos desta camada têm em média 40 m. de diâmetro. (Est. XX, Fig. 5 3 ) .
c) Tecido esclerenquimático — constituído por numerosos estratos de biócitos, alongados paralelamente à superfície e
que, em corte transversal, vão apresentar uma secção quase
isodiamétrica. No espessamento da membrana vamos encontrai
canais ramificados que permitem a comunicação das células.
A estrutura e orientação diferentes dos tecidos esclerenquimáticos encontrados no fruto, estão a serviço da deiscência. Suas
células são relativamente pequenas e têm em média 30 m. de
diâmetro.
d) Feixes líbero-lenhosos — mais desenvolvidos nas regiões que correspondem à nervura mediana, bem como ao
ponto de sutura.
Em corte transversal, os encontramos, nestas posições com
secção transversal, enquanto, os laterais, sob um mesmo corte,
apresentam secção longitudinal. Êstes feixes são constatados,
nos tecidos do mesocarpo.
3) Endocarpo — nesta região, temos a distinguir:

a)
b)

Tecido parenquimático;
Epiderme interna.

a) Tecido parenquimático — estrato único de células
extraordinàriamente alongadas no sentido perpendicular à su
perfície do fruto. Os biócitos são tabulares em secção transversal,
têm membranas pouco espessadas e em média, 1 . 0 0 0 m de comprimento por 42 m. de largura.
b) Epiderme interna — duplo pavimento de células pequenas (uma correspondente a cada valva), retangular, alongada, em corte transversal, tangencialmente e que se interpõem
aos dois estratos do tecido parenquimático.

Esta camada é constituída por células frágeis, de membranas delgadas e que, portanto, se rompe com extrema facilidade.
Anatomia da Semente: Estudando sua estrutura interna
consideraremos a amêndoa e o tegumento. Ao contrário do que
acontece com o pericarpo. aqui não distinguimos as regiões envoltoras e, por conseguinte, só empiricamente, poderíamos dividir o tegumento numa porção externa — testa, e numa interna
— tegumem. Ontogenèticamente, sabemos existirem duas capas
envoltoras, as quais, todavia, se diferenciam em vários tecidos,
que vão constituir o que denominaremos, indistintamente de
testa. Assim sendo, a temos formada pelos seguintes tecidos:

1
2
3
4
5
6
7

—
—
—
—
—
—
—

Epiderme externa;
Tecido paliçádico;
Tecido colunar;
Tecido lacunoso;
Tecido parenquimático;
Feixes líbero-lenhosos;
Epiderme interna.

1 — Epiderme externa — de células pequenas, retangulares, em secção transversal e alongadas tangencialmente. Vista de
cima, mostra seus biócitos poligonais pela pressão recíproca, com
18 m em média de diâmetro. Desta forma, notamos ainda um
tipo de espessamento muito peculiar, só interessando à face externa destas células e que, portanto, não são percebidos quando
vista no sentido oposto. Os espessamentos são de hemicelulose,
acastanhados e têm a forma de semi-círculos que se distribuem
ao longo do contorno e se aprofundam para o interior da face
(Est. XXI, Fig. 5 6 ) .
2 — Tecido paliçádico — unistratificado, de células castanhas, tabulares, que, em secção transversal, se alternam com as
da epiderme superior e cuja maior dimensão se orienta perpendicularmente à superfície do córte. Tém em média 18 m de lar-

gura por 80 m. de comprimento e, em secção tangencial apresentam contorno poligonal (Est. X X , Fig. 5 5 ) .
3 — Tecido colunar — constituído por células igualmente
alongadas no sentido perpendicular à superfície, porém, não intimamente acoladas com as do tecido anterior e que têm, em média, cêrca de 20 m. de comprimento por 15 m. de largura. Assim
sendo, podemos aqui constatar numerosos espaços aéreos. E m
secção longitudinal mostram contorno irregular aproximadamente arredondado ou elítico (Est. X X I I , Fig. 5 8 ) .
4 — Tecido lacunoso — vários estratos de células estreladas que deixam entre si grandes lacunas.
5 — Tecido parenquimático
— formado por células grandes de contorno irregular, que têm, em média, 50 m. de diâmetro
e deixam entre si grandes meatos. Nem sempre encontramos êste
tecido, o qual, quando presente se interpõe aos estratos de células do lacunoso (Est. X X I I , Fig. 5 9 ) .
6 — Feixes líbero-lenhosos — intrometem-se nos tecidos
lacunoso e parenquimático (quando presente) e ainda aqui, encontramos cristais nas células parenquimáticas lenhosas.
7 — Epiderme interna — de células pequenas, com membranas pouco espessadas, e alongadas no sentido tangencial, em
corte transversal (Est. X X I , Fig. 5 7 ) .
N a amêndoa, temos a considerar apenas, o embrião que é
constituído, em sua maior parte, pelos cotiledones. Êstes apresentam estrutura muito simples, representada por u'a camada de
células epidérmicas e por um tecido parenquimático de biócitos
grandes com forma e disposição irregulares. O parênquima em
questão é, primordialmente, rico em cristais de oxalato de cálcio e de gôtas de óleo (Est. X X I I , Fig. 6 0 ) .
S U M A R I O

c — Química; 1 —
Composição química da semente; 2 — índices do óleo; 3 — Determinação das vitaminas no óleo por reações químicas.
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III — Da Espécie
c —
1 — Composição

Química
química da semente

A composição química da semente em perfeito estado de
maturação foi conseguida tomando rigorosamente como orientação o trabalho apresentado à VII Reunião Geral da Associação Brasileira de Normas Técnicas pela Comissão de Óleos e
Correlatos do Rio de Janeiro ( 9 8 ) .
Inicialmente, para melhor facilidade no trabalho, bem como,
maior exatidão nos resultados, reduzimos as sementes a farelo
utilizando um moinho Wiley do tipo médio com peneira de 20
mesch (abertura de 0,84 m m ) , misturando-se, posteriormente,
para que a amostra ficasse homogênea. Como o material empastasse muito, tivemos que secar as sementes em estufa à 60° C
com ventilação forçada, deixando-se, em seguida, que seu teor
em umidade se equilibrasse com o meio.

Determinações

a) Umidade (Material volátil) — Retiramos duas amostras de 5 gr. em cápsulas de alumínio, colocando-as numa estufa
a 110° C, durante 8 horas. Pesadas, deixamos à mesma temperatura por mais 8 horas e a constância do pêso indicou, assim,
ter sido evaporada tôda a umidade.
Dados: Amostra I — Valores encontrados:
1. a pesagem — 0,5316 gr. de umidade ~ 10,63%
2. a pesagem — 0,5492 gr. de umidade = 10,98%

Amostra II — Valores encontrados:
1. a pesagem — 0,5320 gr. de umidade = 10.64%
2. a pesagem — 0,5455 gr. de umidade = 10,91 %
Média (tomando como base os valores da 2. a pesagem) =
10,95%.
b)
Gordura (Extrato etéreo) — Tomamos duas amostras
de 5 gr. no cartucho de extração e cobrimos com algodão. Deixamos 24 horas no dessecador, após o que, introduzimos o caitucho no tubo de extração do tipo Soxlet e enchemos o baião,
prèviamente tarado, com o solvente (éter de petróleo), até a
metade. E m aquecedor do tipo elétrico fechado, graduamos o
aquecimento de modo a obter 12 sifonadas por hora. Extraímos
durante 48 horas ( 5 7 6 sifonadas) e em seguida examinamos o
farelo, tendo-se constatado não mostrar o mesmo um único gránulo de côr amarela (indicativo da presença de óleo).
Retiramos o balão, evaporamos o solvente em banho maria
até que não mais se sentisse o cheiro do éter, quando passamos
a secá-lo no estufa a 100° e até pêso praticamente constante. Esfriamos no dessecador e pesamos.
Resultados obtidos:
Amostra I — 0,6950 gr. de óleo.
Amostra II — 0,6984 gr. de óleo
Porcentagem:
I
Material natural . . .
13,90%
Material sêco . . . . 15,61%

II
13,96%
15,67%

Média
13,93%
15;64%

c) Proteínas — pesamos ao miligrama três amostras de
1,4 gr. e colocamos no balão, cuidando que não ficassem partículas aderentes às paredes do Kjeldahl. Adicionamos 15 gr. de
K2SO1 + 25 cm 3 de H2SO4 concentrado + 1 gr. de CuSO 1 (como
catalizador) + um pedaço de parafina. Depois do material clarear, continuamos a digestão por mais hora e meia; deixamos esfriar completamente, diluímos em 200 cm 3 de água distilada,

adicionamos certa quantidade de pedra pome com pequenas bolas de vidro, para regularizar a ebulição e derramamos de
lado, sem agitar, NaOH, até forte alcalinização. Ligado ao destiledor, colocamos na saida o Erlenmeyer com 100 cm 3 de solução de ácido bórico + 6 gôtas de indicador. (Verde de bromo
cresol + vermelho de metila).
A titulação foi feita com HC1 N / 2 ( F = 1,032);
Resultados obtidos na dosagem:
Amostra I
Amostra II
Amostra III

— 9,6
— 9,5
— 9,4

Orientação do cálculo: X x 1,032 x 0,007 x 6,25 = Y
1,4 : Y : : 100: Z %
Porcentagens encontradas:
Material natural
Material sêco

1
— 30,96%
— 34,76%

2
30,64%
34,40%

3
30,32%
34,04%

Média
30,64%
34,40%

d — Cinzas — Duas amostras de 2 gr. foram colocadas
em 2 cadinhos e levadas ao fôrno elétrico, cuja temperatura interna foi gradualmente elevada até 600° C, aí permanecendo até
pêso constante (cinza totalmente isenta de carvão). Esfriado em
dessecador, foi pesado em seguida.
Resultados

obtidos:

Amostra 1
Amostra II
Porcentagens:
Material natural
Material sêco

As fibras e material não nitrogenado foram calculados por
diferença.
De boa porção do material moído fizemos uma extração de
extrato etéreo, a fim de conseguir uma quantidade apreciável de
óleo, que possibilitasse a determinação de alguns índices.
Do farelo desengordurado, resolvemos fazer uma verificação da porcentagem de proteína e cinzas.
Homogeneizado o material, determinamos inicialmente, a
quantidade de gordura ainda existente, bem como a umidade.

Valores obtidos:

a)

Umidade:

Amostra I — 8,89%
Amostra II — 8,94%
Média
— 8,92%

b)

Gordura — P o r c e n t a g e m —
1
Material com umidade — 2 , 3 1 %
Material sêco
— 2,54%

2
2,18%
2,39%

Média
2,25%
2.47%

c) A quantidade de proteína obtida e calculada para o
material sêco e engordurado nos deu uma porcentagem média
de 3 2 , 7 6 % .
d) Cinzas — Porcentagem média — 4 , 9 5 % .
Em pesquisa bibliográfica feita neste sentido, encontramos
duas indicações sôbre a composição química da semente referida.
Meira Penna ( 9 4 ) , no "Dicionário Brasileiro de Plantas
Medicinais" se refere a uma determinação feita pelo Instituto de
Química Agrícola que nos oferece a seguinte composição: Óleo
— 22,34%.
Proteína — 3 8 , 4 2 % .
( O exame da torta revelava um teor de proteína de 3 9 , 5 2 % ) .

Por outro lado, em trabalho inédito, a ser publicado no
Boletim n.° 4 do Instituto de Óleos, de Diógenes Cardoso ( 9 2 ) ,
achamos os seguintes dados centesimais sôbre o material natural e sêco, respectivamente.
Umidade
Gordura
Proteína
Cinza
Fibra Bruta

— 11,73% —
—
— 12,32% — 13,95%
— 35,03% — 39,68%
— 9,60% — 10,87%
— 4,45% —
4,94%

Pelo que podemos ver, tôdas as análises feitas são um tanto
desencontradas; diferenças que devem ocorrer por conta, ou da
diversidade de métodos empregados ou do próprio material utilizado.
2 — Índices do óleo:
No óleo extraído e filtrado procurei determinar algumas das
constantes, a saber:
1 — índice de refração — determinado num refratômetro
de Abbé-Zeiss em temperatura de 40° C onde obtivemos o valoi
de 1,4652.
2 — índice de acidés — 3,04 mg. (quantidade de KOH
necessária para neutralizar a acidez livre de 1 gr. de óleo).
3 — índice de saponificação — 144,00 mg. (quantidade
de KOH necessária para saponificar 1 gr. de óleo).
4 — índice de ester — 140,96 mg. (quantidade de KOH
necessária para saponificar as tri-glicerides neutras). É representado pela diferença entre os índices de saponificação e o de
acidez.
5 — índice de iôdo —
a) Método de Hübl — 78,81 mg (quantidade de I que
se fixa a 100 gr. de óleo).

b)

Método

de Margosche

— 74,67 mg.

Êstes valores estão bem de acordo, um com o outro, porquanto pelo método de Margosche encontramos sempre um
valor menor do que pelo de Hübl.
Diógenes Cardoso ( 9 2 ) determinou alguns índices, para
os quais encontrou os seguintes valores:
Acidez

12,1 mg

Iôdo:

87,7 mg

Saponificação:

182,6 mg

3 — Determinação das vitaminas no óleo por
reações químicas
Vit. A
1 — Reação de Carr-Price — Coloração azul fugaz —
fortemente positiva.
Vit. Bi
1 — Teste do Tiocromo de Jansen — Negativo (mesmo quando
colocado o álcool isobutílico).
2 — Pelo Reagente

de Naiman

— Precipitado vermelho —
Traços.

Vit. C
1 — Pelo Licor de Fehling — Negativa
2 — Pelo Reagente de Bezssonoff

— Negativa.

Pro-vit. D
1 — Reação

de

Rosenheim — Coloração vermelha — Ausente; por adição de ácido acético glacial — Fluorescência
verde — Positiva.

2 — Reação

de

Salkowski — Coloração vermelha (camada
ácida) Fortemente positiva.

Vit. D
1 — Reação de Carr-Price — Negativa.
III — Da Espécie
d) —

Emprêgo

A C. racemosa é ainda uma planta praticamente desconhecida e, portanto, com emprêgo restrito.
Suas raizes apresentam, quando jovens, extraordinária
quantidade de nódulos bacterianos o que contribui para aumentar a riqueza do solo em nitrogênio. O caule, quando podado, oferece grande quantidade de lenha. Devido sua copa
frondosa, passou a ser utilizada, recentemente, na arborização
de ruas do Distrito Federal (Est. IV, Fig. 10, 11, 12 e 13),
embora Hoehne (99) não ache conveniente seu emprêgo neste
sentido pelo grande desenvolvimento das raizes. Estas, todavia,
não exercem tão grande pressão sôbre o calçamentto das ruas
como ocorre com Ficus retusa.
Numerosos autores consideram-na própria para o sombreamento de culturas de café e cacau.
Devido a beleza de suas flores, torna-se bastante ornamental.
Suas sementes são alimentícias e, provàvelmente, com
emprêgo na alimentação do homem. Experiências feitas em
animais, mostraram-nos que as mesmas não contém proteínas

tóxicas. O óleo, nelas contido, é semelhante ao de oliva, comestível, rico em vitamina A e provitamina D e de sabor e cheiro
agradáveis. Como tôdas as Clitórias, tem possivelmente, valor
medicinal o que ainda não foi estudado.

IV — RESUMO E CONCLUSÕES
De tudo que foi dito no presente trabalho, faremos uma
breve síntese em que procuramos destacar os resultados a que
chegamos.
Com intuito de dar uma visão de conjunto, para daí chegarmos aos casos particulares, resolvemos fazer algumas considerações sôbre os grupos hierárquicos imediatamente superiores e correspondente a espécie em estudo.
Após breve histórico acêrca da família, onde salientamos
as diferentes posições por ela já ocupadas na sistemática das
plantas, mostramos os caracteres que a distingue das demais
dicotiledôneas.
Na distribuição geográfica verificamos serem as Leguminosas mais freqüentes nas proximidades da faixa equatorial.
A importância nas diversas indústrias foi destacada e posteriormente mostramos as diversas divisões que esta família
apresentou no decorrer do tempo segundo os diferentes e mais
conceituados autores no campo da Botânica.
A sub-família Papilionatae mereceu, também, nossa atenção, bem como, o gênero, onde além de nos guiarmos pelas
mesmas diretrizes, procuramos fazer uma relação das espécies
que o compõem e mostramos ainda a razão do nome do gênero.
Finalmente, chegamos ao estudo da espécie, razão dêste
trabalho, onde logo de início contribuímos para a divulgação
da prioridade da espécie que se deve a Bentram. Procurando
conhecer sua anatomia, chamou-nos atenção a grande ocorrência de cristais trimétricos de oxalato de cálcio, formados no sistema monoclínico, os quais são constatados, principalmente, no

parênquima cortical, nas capas adjacentes ao periciclo, bem
como nas células parenquimáticas lenhosas dos diversos órgãos
(a forma tetragonal, dos mesmos, parece-nos não existir), enquanto, por outro lado, os grãos de amilo são encontrados nas
células parenquimáticas lenhosas e, em maior abundância, na
medula. Êstes, têm hilo fendido e sob luz polarizada dão cruz
de malta negra.
Material tânico ocorre, freqüentemente, no interior de células diferenciadas, de canais ou de bolsas secretoras, enquanto
os canais de muscilagem aparecem, comumente, no parênquima
dos raios medulares.
As epidermes externas são providas de pêlos protetores
uniseriados, não pediculados, com uma ou duas células basais
e que, com o desenvolvimento dos órgãos, podem caducar, parcial ou totalmente. Nas partes cobertas ocorrem pêlos secretores pediculados, formados por uma única célula basal e uma
terminal entumescida.
No caule ; com o desenvolvimento da estrutura secundária,
surgem, entre camadas de um colênquima atípico, estratos de
células suberificadas e de biócitos esclerificados, ocupando êstes
posições variáveis.
A atividade do liber vai acarretar forte pressão sôbre o periciclo o qual, sendo pouco elástico se rompe e, posteriormente,
os espaços livres, decorrentes, vão ser preenchidos por células
pétreas.
No pecíolo verificamos freqüente invaginação do liber que,
pela atividade de um câmbio é isolado por elementos lenhosos,
indo constituir, assim, um anel líbero-lenhoso secundário, com
liber interno.
O pulvino e a raquis mostram interessante desenvolvimento do tecido cortical que vai permitir o movimento foliar.
As folhas apresentam numerosas adaptações ao xerofitismo,
como sejam, as grandes cavidades existentes na epiderme inferior, obliteradas por longos pêlos protetores e o exíguo tamanho
dos estomatos.

•w w -mmm
A serviço da deiscência encontramos, no fruto, dois tipos
de tecido esclerenquimático com orientação diferentes. A testa
da semente é formada por numerosos tecidos e sua epiderme externa apresenta um espessamento muito característico.
Da semente, procuramos determinar a composição química,
que nos ofereceu os seguintes resultados:
Material natural
Umidade
Gordura
Proteínas
Cinzas
Fibras e Hidratos de Carbono
Total

Material sêco

10,95
13,93
30,64
4,20

15,64
34,40
4,71

40,28

45,25

100,00

100.00

—

No óleo, verificamos por meio de reações químicas a presença de vit. A e pro-vit. D, bem como traços de Bi e, além disso,
determinamos todos os seus índices, a saber:
índice de refração
Índice de acidez
índice de saponificação . .

1,4252
3,04
mg
144,00
mg

índice de ester
índice de iôdo

140,96

a)

Método de Hübl — 78,81 mg.

b)

Método de Margosche — 74,67 mg.

mg

Tomando como base o presente estudo, podemos assegurar
que a semente de C. racemosa pode ser empregada, com grandes
vantagens, na alimentação do gado e, provàvelmente, na do
homem, uma vez que não contém proteínas tóxicas.
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NOTA PRÉVIA SÔBRE AS ESPÉCIES DE OCOTEA
QUE O C O R R E M NO ESTADO DO P A R A N Á
(LAURACEAE)

AUBL.

POR
IDA DE VATTIMO
Jardim Botânico, Rio de Janeiro

A identificação das espécies do gênero Ocotea Aubl. é de
extrema dificuldade, desde que êle engloba espécies hermafroditas e espécies unissexuais, encontrando-se ainda, neste último
caso, formas com ambos os sexos, sendo um abortado. O mais
provável é que uma mesma espécie apresente tôdas essas variações em seu aparêlho reprodutor; entretanto, só o estudo de
grande quantidade de material, aliado ao exame de exemplares
in vivo, poderá conduzir-nos a bom resultado.
No presente trabalho ocupamo-nos apenas das espécies que
ocorrem no estado do Paraná. Tivemos oportunidade de examinar espécimens dos Herbários dos Jardins Botânicos do Rio
de Janeiro e de Genebra e dos Museus de História Natural de
Paris e de Estocolmo.
De um modo geral, podemos dividir as espécies paranaenses, quanto à morfologia do fruto, em três grupos, a saber:
a — Espécies que apresentam uma cúpula hemisférica, verruculosa ou não, na qual se insere a
baga elipsóide, que fica inclusa até cêrca de
metade de sua altura: Ocotea pretiosa (Nees)
Bentham & Hooker. O. pulchella Mart., O. organensis (Meissn.) Mez.

b — Espécies que apresentam cúpula subplana ou
pateriforme, deixando a baga elipsóide inclusa
na parte basal ou quase a descoberto: O. lanceolata Nees, O. spectabilis
(Meissn.) Mez.
O. teleiandra (Meissn.) Mez.
c — Espécies de cúpula reduzida, com pedúnculo
bastante engrossado, deixando as bagas globosas, subglobosas ou elipsóides, totalmente a descoberto: O. grandis Mez, O. macropada ( H B K )
Mez, O. florulenta (Meissn.) Mez.; O. vellozians
(Meissn.) Mez.
Restam ainda cinco espécies, cujos frutos são pouco conhecidos ou completamente desconhecidos, não permitindo uma
classificação nos grupos acima citados. São elas: O. glaziovii
Mez e O. cordata (Meissn.) Mez, cujos frutos se desconhecem;
O. rígida (Meissn.) Mez, da qual apenas se conhecem os frutos
imaturos, que apresentam os lobos do perigônio desenvolvidos,
persistentes; O. indecora Schott. de frutos com cúpula turbinada
e lobos subpersistentes, baga desconhecida; O. dispersa (Nees)
Mez, que se distingue de tôdas pelas pontuações negras na face
superior d a fôlha.
Nas linhas seguintes, passamos a distinguir cada uma das
espécies entre si, começando pelas que apresentam cúpula
hemisférica.
E S P É C I E S DE C Ú P U L A

HEMISFÉRICA

Como vimos anteriormente são três, sendo a mais importante O. pretiosa (Nees) B. & H., da qual se extrai o óleo de sassafrás. Esta espécie distingue-se imediatamente por seu odor característico, misto de cinamomo, sassafrás e rosa. Seu fruto é
muito característico, apresentando uma cúpula robusta, verruculosa, muito semelhante às do gênero Aniba Aubl. Também as

folhas são obovais como as de Aniba Aubl.; não fossem os quatro
lóculos das anteras e seria facilmente dada como pertencente
a êste último gênero. Êste fato creio ser o responsável pela
confusão criada em tôrno da determinação da espécie de onde
é extraído o óleo de sassafrás. Aparece muitas vêzes determinada
erradamente como Aniba canelilla ( H B K ) Mez (Pau ou Casca
Preciosa), que ocorre no Amazonas e no Orenoco, devido à semelhança de odor e habitus entre as duas. Apresenta o retículo
das folhas areolado, leve ou ligeiramente subpromínulo.
O. pulchella Mart. apresenta as folhas elíticas ou lanceoladas, com pilosidade ferrugínea, densa ou rala na face inferior,
podendo apresentar as axilas das folhas barbeladas e muitas vêzes a face inferior cerulescente. O retículo superior é promínulo.
A cúpula é diminuta, em comparação com a de O. pretiosa e não
apresenta as verrugas desta, aproxima-se bastante da do fruto
de O. corymbosa Mez.
O. organensis (Meissn.) Mez lembra O. pulchella Mart.,
distinguindo-se pelas folhas ovais e glabras na face inferior, podendo entretanto apresentar as axilas das nervuras barbeladas.
É provàvelmente variedade de pulchella Mart.
E S P É C I E S OE C Ú P U L A

PATERIFORME

OU

SUBPLANA

Neste grupo temos duas espécies de folhas lanceoladas,
O. lanceolata Nees e O. acutifolia (Nees) Mez, uma espécie de
folhas elíticas. O. spectabilis (Meissn.) Mez e uma de folhas
oval-élíticas, O. teleiandra (Meissn.) Mez.
O. lanceolata Nees, canela amarela como é vulgarmente
conhecida, apresenta o retículo da face superior da fôlha areolado sub-imerso, leve ou subpromínulo, sendo, na face inferior,
freqüentemente areolado-foveolado. As flores são dióicas. apresentando as masculinas o ovário estéril estipitiforme e ausência
de estaminódios.
O. acutifolia (Nees) Mez, conhecida como louro-branco,
apresenta a face superior da fôlha verde-oliva brilhante e retículo

promínulo. N a face foliar inferior é mais pálida. É dióica, apresentando na flor masculina estaminódios pequenos estipitiformes
e ovário estéril estipitiforme. O fruto é semelhante ao dc
lanceolata.
O. spectabilis (Meissn.) Mez, de folhas oblongas e retículo
da face superior da fôlha indo de subpromínulo e sub-imerso, é
muitas vêzes confundida com outras espécies, devido a essa variedade de retículo. A flor masculina não apresenta estaminódios e
o ovário é rudimentar. É comumente determinada como O. diospyrifolia (Meissn,) Mez, que provàvelmente é seu sinônimo.
O. teleiandra (Meissn.) Mez apresenta folhas oval-elíticas
nos espécimes do Paraná por nós examinados. Estamos inclinados a considerar o material paranaense como pertencente à
espécie descrita por Meissner como Oreodaphne
venulosa
Meissn., que foi colocada por Mez na sinonímia de O. teleiandra.
Até que nos seja possível examinar o tipo de
Oreodaphne
venulosa Meissn., mantemos o ponto de vista de Mez. As flores
são dióicas, as masculinas de ovário abortivo diminuto, sem
estaminódios. Encontramos a designação vulgar de canela
guaicá para essas plantas. A O. teleiandra parece-me dela distinta e é vulgarmente designada canela limão ou iacuá.

E S P É C I E S DE BAGA EXSERTA E P E D Ú N C U L O
DA C Ú P U L A ENGROSSADO

Ocotea grandis Mez apresenta folhas elíticas inferiormente
rubiginosas, glabérrimas. As flores são dióicas, apresentando as
masculinas estaminódios estipitiformes, às vêzes glanduloso-capitulados e ovário estéril diminuto estipitiforme. É provàvelmente
muito relacionada à O. puberula Nees e às outras espécies do
grupo. O. macropoda ( H B K ) Mez apresenta as folhas com tomento nas nervuras superiores e inferiormente subferrugíneotomentosas em tôda a face. As folhas são elíticas ou sub-ovais e
as flores dióicas, sendo as masculinas possuidoras de gineceu

estéril sub-estipitiforme e estaminódios abortivos. É de habitus
semelhante a O. velloziana (Meissn.) Mez. podendo-se diferençar as duas pela base da fôlha que em macropoda é aguda a
obtusa e em velloziana cordada ou subcordato-obtusa.
O. florulenta lembra O. spectabilis e O. corymbosa, mas
distingue-se fàcilmente de ambas por seu fruto que apresenta
uma baga globosa" grande, sôbre cúpula plana reduzidíssima de
pedúnculo bastante engrossado. O fruto de spectabilis apresenta
a baga elipsóide e cúpula pateriforme de pedúnculo não engrossado. O. corymbosa possui fruto com cúpula hemisférica semelhante ao fruto de O. puchella Mart.
Passamos à descrição sumária das espécies cujos frutos não
são completamente conhecidos: O. indecora Schott., com folhas
de estreitamente elíticas a elítico-lanceoladas, se distingue das
outras três por ser hermafrodita. Seu retículo é semelhante ao de
O. pretiosa, mas as folhas são sobremodo mais estreitas.
O. glaziovii Mez e O. rigida (Meissn.) Mez são dióicas, mas
distinguem-se fàcilmente pelo retículo da fôlha, que na primeira
é na face superior estreitamente imerso-areolado e na segunda
estreitamente promínulo-foveolado ou escrobiculado.
Quanto a O. cordata (Meissn.) Mez sua caracterização não
oferece dificuldades, desde que apresenta a base das folhas cordada ou subcordada, de resto é em tudo semelhante a O. pulchella Mart., sendo provàvelmente uma variedade desta.
r-

CHAVE

PARA

DETERMINAÇÃO DE
DO PARANÁ

OCOTEA

AUBL.

I — Folhas glabras
A — Retículo da fôlha imerso, sub-imerso ou leve, areolado.
a — Folhas obovais ou elíticas.
al — Flores hermafroditas. Folhas obovais,
fruto de cúpula hemisferica verrucosa:
O. pretiosa.
a2 — Flores unissexuais de folhas elíticas
fruto ign.: O. glazivii.

b — Folhas lanceoladas ou elítico-lanceoladas.
bl — Flores hermaf roditas: O. indecora.
b2 — Flores unissexuais.
cl — Folhas elíticas ou elítico-lanceoladas, Gineceu completamente abortado, reduzido a uma estípite curta,
cúpula do fruto pateriforme: O
spectábilis.
c2 — Folhas lanceoladas, retículo inferiormente na maioria dos casos
foveolado-areolado, cúpula do fruto
subplana: O. lanceolata.
B — Retículo da fôlha promínulo.
al — Folhas de retículo muito estreitamente promínulo, foveolado ou escrobiculado: O. rigida.
a2 — Folhas de retículo não foveolado ou escrobiculado.
bl — Folhas inferiormente rubiginosas.
cl — Folhas com pontuações negras na
face superior: O. dispersa.
c2 — Folhas sem pontuações na face
superior: O. grandis.
b2 — Folhas não rubiginosas inferiormente.
cl — Nervuras superiores de côr alaranjada: O. teleiandra.
{Oreodaphne
venulosa?).
c2 — Nervuras superiores não alaranjadas.
dl — Fruto de baga globosa tôda
exserta cúpula pequena plana de pedúnculo muito engrossado: O. florulenta.
d2 — Fruto de baga elipsóide e
cúpula plana de pedúnculo
não engrossado: O. acutifolia.
II — Folhas pilosas ou tomentosas.
A — Folhas de 10 a 12 cm de comprimento e 5-7 de largura,
a — Fruto de baga exserta, base da fôlha aguda ou
obtusa: O. macropada.

b — Base da fôlha cordada ou subcordada: O. velloziana.
B — Folhas até 8 cm de comprimento e 3 de largura,
a — Folhas de base cordada: O. cordata.
b — Folhas de base não cordada.
bl — Folhas elíticas ou lanceoladas, inferiormente ferrugíneo-tomentosas, de axilas
barbeladas, gineceu estéril estipitiforme.
nas flores masculinas: O. pulchella.
b2 — Folhas ovais pubérulas, de axilas barbeladas ou não, gineceu na flôr masculina
completamente abortado: O. organensis.
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Ocotea cordata (Meissn.) Mez. exemplar coletado em Minas Gerais por A.
Saint-Hllaire, depositado n o Museu de História Natural de Paris.
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Ocotea lanceolata Nees, exemplar coletado no Brasil por Burchell, depositado no
Museu de História Natural de Paris.

Oco-tea macropoda (HBK) Mez, fotografia de exemplar coletado na Serra dos órgáos
por Glazlou, depositado no Museu de História Natural de Paris.

Ocotea grandis Mez, exemplar coletado em Minas por Saint-Hilaire,
no Museu de História Natural de Paris. Typus.
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Ocotea acutifolia (Nees) Mez, exemplar coletado no Uruguai por
depositado no Museu de História Natural de Paris.
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Ocotea pretiosa (Nees) B. & H fotografia de material coletado em S. Paulo por
Saint-Hilaire, depositado no Museu de História Natural de Paris.
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Ocotea pulchella Mart., exemplar coletado no Brasil por Riedel, depositado
Museu de História Natural de Paris.
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TILOSE EM IPOMOEA STIPULACEA JACQ. PROVOCADA
POR BACTÉRIAS ENDOBIÔNTICAS
POR
OSYVALDO F I D A L G O

(»)

Passando, há tempos, por terrenos baldios da Usina da
Tijuca (Rio de Janeiro — Distrito Federal), tivemos nossa
atenção despertada para o aspecto raquítico de uma espécie dc
Ipomoea, a qual, por acaso já havíamos visto, bem desenvolvida,
em outros bairros (Botafogo e Santa Tereza). Além desta característica, apresentava, como sinais de evidente estado doentio,
a presença de numerosas folhas enrugadas e amareladas.
A análise microscópica externa dos órgãos vegetativos nada
nos revelou que pudesse responder por tais alterações. Quando
porém, fomos examinar o caule e a raiz em corte transversal, notamos que, em sua grande maioria, os vasos se achavam totalmente obliterados por tilas. Trata-se, portanto, de uma Tilose.
Do confronto com vegetais de aspecto sadio, obtivemos a
confirmação da hipótese, pois, as plantas doentes possuíam tilas
enquanto que as sadias, não.
As tilas, conforme define Marchionatto ( 1 9 4 8 ) . são produções das células parenquimáticas, anexas aos vasos, que, por
hipertrofia, introduzem-se nos mesmos, através das pontuações,
fechando a luz por meio de hérnias assim produzidas.
Precisamos, todavia, chamar atenção para o fato de que,
em condições normais, não se observam tilas em vegetais, as
quais, só aparecem ao lado de qualquer anomalia, pois, sabe-se
(*) Naturalista do Ministério da Agricultura (Jardim Botânico).
culdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil.

Instrutor da Fa-

que as tilas resultam de uma reação a uma irritação (mecânica
ou química).
Assim, por exemplo, quando seccionamos um caule, pecíolo
ou raiz, verificamos o aparecimento das hérnias.
Êste fato se encontra especificado por Ward ( 1 9 0 1 ) , que
nos diz textualmetne: "The exposure of wood by a wound results
also is another mode of stopping up the vessels and so hindering
the acess of air, loss of water, etc. . . . for the living cells of the
medullary rays and wood parenchyma grow into the lumen of
the larger vessels through the pits, forming thylosis again a phenomenon met with in heart-wood".
Naturalmente, a exposição de Ward, refere-se à formação
de tilas, no local lesado, com a finalidade de evitar a perd:-i excessiva de água. Ora, a Ipomea stipulacea Jacq. não apresentava as tilas restritas a um local lesado e assim, levantamos a
hipótese da irritação, por parte de microorganismos.
A natureza microbiana de alguns casos de tilose é conhecida, desde o século passado, quando Comes em 1884 (Ducomet1908) assegurou que as tilas gomosas das oliveiras ; amoreiras,
laranjeiras e videiras, eram produzidas por Bacterium
gummis.
O interêsse sôbre esta doença cresceu com a destruição intensa
dos Platanus e Ulmus da Europa. Basta salientar-se que a
Ceratostomella
ulmi (Schw.) Buisman, responsável por esta
tilose, na área de Poznán (Polônia), entre 1946 e 1949 acarretou a morte de 511 exemplares, de um total de 2 . 0 8 2 ( M a n k á 1953), enquanto, em 1953, êste número ficava reduzido a 1198
indivíduos vivos
(Manká-\95<\).
Todavia, além da tilose microbiana, existe outra resultante
de alterações fisiológicas dos vegetais. Assim, Butler ( 1 9 4 9 ) ,
destaca o Bacterium salicis como responsável por tiloses e, por
outro lado, salienta a formação de tilas pela injeção de substân
cias no vegetal. Ora, êste efeito, poderá então, decorrer de alterações fisiológicas, que acarretem a produção de substâncias não
encontradas em vegetal são.

Os cortes feitos em raiz e caule, dos exemplares atacados
e examinados no Gabinete de Botânica da Faculdade Nacional
de Filosofia, apresentavam grande número de bactérias, isoladas
ou aglomeradas, constituindo uma formação gomosa amarelada,
em contraste com os das plantas sadias, em que isto não era
observado.
Freqüentemente, a gomose é de difícil observação, pois,
encontra-se em camadas muito finas, intimamente aplicadas à
parede dos vasos, porém, em alguns locais desenvolve-se que tal
maneira que oblitera o lumen dos vasos.
Não se trata aqui de uma transformação da parede das células condutoras em goma, pois, esta persiste em todos os casos
e, assim sendo,, êste material deve ser produzido pela própria
bactéria que, sob aumentos relativamente grandes, se apresenta
em forma de bacillus ou coccobacillus, destituída de movimento
e caracterizável pela maior refringência.
A irritação bacteriana acarreta a hipertrofia das células
parenquimáticas adjacentes aos vasos lenhosos, formando tilas
uni ou pluricelulares.
Na evolução ontogénica das tilas verifica-se, inicialmente
que os envoltórios primários, em crescimento ativo, são formados por celulose e muita pectina, enquanto, os envelhecidos apresentam flagrante predominância de celulose o que se evidencia
pela reação com o iôdo que nos mostra uma série de nuances do
amarelo claro ao castanho escuro, respectivamente.
Da espécie

hospedeira

A Ipomea stipulacea Jacq. é cosmopolita e encontrada na
índia, China, Polinésia e América do Sul. Apresenta duas variedades, pluriflora e unijlora. Esta última foi a por nós estudada
e é encontrada em todo o sul do Brasil e, principalmente no li
toral do Rio de Janeiro.
A proximidade desta espécie com a I. batatas, pode, em
futuro, apresentar interêsse econômico, visto ser conhecido que

numerosas espécies parasitas adaptam-se inicialmente ao ataque
de plantas nativas e, posteriormente, às cultivadas do mesmo
grupo sistemático.
Etiologia
Doença biológica de natureza bacteriana produzida por
bactérias bacilares ou coco-bacilares.
Sintomatologia
Caracteriza-se por sintomas plesionecróticos (Murchamento e descoloração) e hiperplásticos, representados por hiperplasia e hipertrofia das células parenquimáticas do lenho,
adjacentes aos vasos.
Summary
This paper studies a disease observed in Convolvulaceae —
ípomea stipulacea Jacq. var. uniflora. The specimens examinecl
were poorly developed, sick and presented withered and yellovv
leaves.
An externai examination did not reveal anything, but the
microscopical analysis of the secondary xylem showed the existence of a tylose of which followed a short exposition.
A more careful examination revealed the presence of
bactéria, bacilli or coco-bacilli, which, therefore, could be responfound of healthy plants, and which, therefore, could be responsible for the disease.
Muscilae is found in the interior of the vessels, corresponding to the material elabored by the proper bacterium.
This study, possibly, is of some economic interest in the
future, due to the proximity between /. stipulacea and /. batatas, because, it is known that a great number of species, before

they adapt themselves to parasitism on cultivated representatives,
atack native plants.
BIBLIOGRAFIA

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

& S. G . JONES — 1949 — Plant. pathology —
p. 219 — MacMillan & Co. London.
HEALD, F R . D E F . — 1 9 3 3 — Manual of plant diseases — p. 849
— 2. a ed. 4. a impr. McGraw Hill Book Co. — N. Y. & Lond.
WARD, H. M. — 1 9 0 1 — Disease in plants — cap. X I I I — Nature of disease — p. 125 — MacMillan & Co. London.
D U C O M E T — 1 9 0 8 — Pathologie végétale — Maladies parasitaire — p. 2 7 5 / 8 . — Charles Amat Ed. Paris.
MARCHIONATTO, J U A N B. — 1 9 4 8 — Tratado de fitopatologia —
p. 430 — Ed. Lib. dei Colégio — B. Aires.
M A N K Á , K . — 1953 — O przebiegu holenderskiej choroby
wiazów (Ceratostomella ulmi (Schw.) Buisman) na terenie
miasta Poznamia — Acta Societatis Botanicorum Poloniae —
vol. XXII, n.o 2, p. 355-378 — Warszawa.
Manká, K. — 1954 — Dalsze badania nad przebiegiem
holenderskiej choroby wiazów (Ceratostomella ulmi (Schw.)
Buisman) na terenie miasta Poznamia — 1. c. vol. XXIII.
n.° 4, p. 783-806 — Warszawa.
BUTLER, ED. J.

M*

"

a « #.
» • * • • <

*
. u

^

1

Fig. 1
Numerosas tilas obliterando quasi totalmente um vaso; em um dos
vasos marginais notamos uma espécie de retículo formado por bactérias (Oc. - 10X; ObJ. - 1 0 X ) .

Fig. 2
Vaso mostrando uma tlla jovem, pouco impregnada pelo iodo e outros,
mais velhos, corados em marron escuro. ( O c . - 1 0 X ; O b . - 1 0 X ) .

Fig. 3
Numerosas tilas em um vaso. Note-se as granulações que envolvem
as tilas e que corresponde a bactérias envolvidas por muscilagem
(Oc. - 10 X; Ob. - 34 X).
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Fig. 4
Gomose em um vaso. produzida por atividade bacteriana
(Oc - 10 X; Ob. - 34 X).

FAUNA SELVAGEM, VEGETAÇÃO E CONSERVAÇAO
DOS RECURSOS NATURAIS (*)
POR

ALCEO MAGNANINI (*)
A presente contribuição tem por finalidade sintetisar as
relações existentes entre a fauna selvagem e a vegetação, sob o
ponto de vista conservacionista.
Dada a complexidade das relações entre os sêres vivos,
envolvendo aspectos variadíssimos, é claro que não se poderia
aqui efetuar análises completas, mas apenas comentar alguns
pontos que parecem mais importantes para o que se tem em vista,
ou seja, alguns dos que integram o panorama da conservação
dos recursos naturais. Infelizmente, esta é uma realidade incontornável, pois o assunto, além de complexo, envolve diversos
campos de investigação e especialização científicas, e cada um
dêles forneceria matéria para várias contribuições como a presente. Além disso, o assunto ainda não tem sido ventilado com
muita clareza, no país, motivo porque é aconselhável evitar
qualquer prolixidade. Por outro lado, procurou-se orientar as
considerações para o âmbito da vegetação de tipo florestal em
razão do maior interêsse que, hoje em dia, Se dá às florestas.
É necessário, ainda, esclarecer que "Fauna selvagem" seria
vertida em língua inglêsa como "Wildlife", cuja significação li(*) Esta contribuição foi desenvolvida de uma palestra organizada a pedido do Dr.
Wanderbllt Duarte de Barros do Parque Nacional do Itatiaia, para atender ao Curso de
Conservação dos Recursos Naturais, em realização na Universidade Rural.
(**)

Engenheiro Agrônomo, Naturalista do Serviço Florestal Federal.

teral é vida selvagem. É que êste têrmo ("Wildlife") tem sido
incorretamente utilizado pelos autores de língua inglêsa. que
restringem seu uso apenas para a fauna (e quase que exclusivamente para os vertebrados). Ora, à rigor, o vocábulo se aplica
tanto aos animais como às plantas (aliás, é bastante conhecida
a expressão "wildflower").
No presente caso, optou-se pelo têrmo "Selvagem" e não
"Silvestre", dado o senso mais restrito que geralmente é emprestado a êste último.
É oportuno frisar, porém, que por fauna selvagem se compreenderá não só os animais indígenas, como os aclimatados
que vivem à solta. A própria divisão dos animais em selvagens
e domésticos já é bastante artificial, porisso que há comportamentos de amansamento ou semi-domesticidade que não se incluem nem em uma, nem em outra categoria: quem seria mais
selvagem (ou doméstico): o "joão-de-barro" (Furnarius rufus)
ou o porco comum (Sus spp.), que vive à solta nos pinheirais do
sul do país?
De modo geral, para os fins que se tem em vista, fauna selvagem é definida como aquela composta pelos animais (indígenas, ou aclimatados que retornaram à vida selvagem) que possam viver sem interferência ou ajuda do homem.
O interêsse em estudar os hábitos dos animais selvagens
data do nascer da própria humanidade. Inicialmente empenhado
em conhecer os animais que lhe poderiam ser nocivos e em obter
alimentos, e depois conseguir utensílios com os ossos e chifres,
bem como abrigos com as peles, couros e penas, desde logo o
homem procurou se colocar a par dos hábitos da fauna que o
rodeava. Ültimamente, o progresso cultural dos povos, além
daqueles mesmos objetivos, ainda encontra outros valores na
fauna selvagem, de modo que a administração racional desta
tende a ocupar um importante lugar no quadro das atividades
conservacionistas.
Aliás, o reconhecimento dessa importância ainda está se
processando, e isto apenas nos países onde os estudos biológicos

têm tido maior desenvolvimento. Como sempre sucede, a insuficiência de dados sôbre um determinado fenômeno induz o leigo
a considerá-lo sem significação. Recorde-se como é difícil, ainda
hoje, convencer o homem de mediana cultura, a tomar medidas
protetoras contra a erosão, por exemplo. E, dentre todos os recursos naturais, nenhum tem sido tão menosprezado quanto o
da fauna selvagem. Pessoas há, cultas em outros assuntos, que
estabelecem conclusivamente uma única, e falsa, ilação; —
"Animais selvagens? Não têm nenhuma significação para a humanidade, a não ser a de propiciar o dúbio prazer de caça a uns
poucos interessados! Podem ser riscados da face da Terra!"
O pior, no caso, é que tais pessoas agem e induzem a agir de
acordo com êsse julgamento errôneo.
No entanto, bastaria um ligeiro exercício de raciocínio
para, considerando os diversos aspectos da vida na natureza,
repudiar imediatamente tal julgamento como prejudicial aos
próprios interêsses da humanidade. É possível sintetisar da maneira seguinte os proveitos e interêsses que a fauna selvagem
pode proporcionar ao homem:
1 — Valôr econômico.
Compreendido no comércio de peles, penas, couros, etc., cuja importância é geralmente muito maior do que se pensa. A destruição dos animais selvagens pode extinguir uma fonte de lucros nada
desprezível, pois a existência de alguns pode dar lugar a um
apreciável movimento monetário. Alguns poucos exemplos
ilustram bem o assunto:
— Assim, os Estados Unidos da América do Norte,
em 1867, compraram o Alaska (da Rússia), por
7 . 2 0 0 . 0 0 0 dólares; ora, em pouco mais de setenta anos,
somente em peles de animais selvagens, já tinham retirado
do novo território uma quantia superior àquela da compra.
— Ainda nos Estados Unidos, o valôr monetário da
carne e peles selvagens, caçadas em 1939, atingiu a cento
e noventa milhões de dólares. Êstes dois exemplos foram
fornecidos pelo United States Biological Survey, pois no

nosso país ainda não possuímos estatísticas fidedignas.
Apesar disso, graças à gentileza dos funcionários da Divisão de Caça e Pesca do Ministério da Agricultura ( * ) , que
possibilitaram o acesso à relatórios e dados recentes, pode-se entrever a realidade nacional, com o exemplo de São
Paulo.
— Ali, foi arrecadado mais de um milhão de cruzeiros, em 1953, somente em impostos e taxas sôbre caça. E.
ainda neste Estado, no mesmo ano, o movimento comercial
com peles de animais selvagens atingiu a soma de quase
seis milhões e duzentos e trinta mil cruzeiros, sendo profissionalmente caçados 2 4 2 . 4 7 4 animais selvagens. Nêsse
número, note-se, só se incluem os animais que foram declarados pelos caçadores profissionais. Quando se pensa
no caracter deficitário que as estatísticas ainda apresentam
entre nós, poder-se-á ter uma idéia vaga à respeito dêsses
valores econômicos desempenhados pela fauna selvagem.
Frize-se que a própria D. Caça e Pesca, em seus estudos,
automàticamente dá uma margem de 10% a mais nas cifras declaradas. Na realidade, considerando a vastidão do
território nacional, onde forçosamente se diluem tôdas as
medidas de fiscalização ou controle, poder-se-ia aumentar,
sem receios, em 5 0 % os dados estatísticos.
2 — Valôr zootécnico. Algumas espécies apresentam, potencialmente, vários graus de amansamento ou
mesmo domesticidade, que devidamente aproveitados resultariam em grande utilidade para a indústria ou comércio.
— Assim, antas (Tapirus spp.), caetetús (Pecari
tayacu), queixadas (Tayassu pecari), veados (Ozotocerus
bezoarticus, Blastocerus dichotomus, Mazama spp., etc.),
capivaras (Hydrochoerus hydrochoeris), pacas (Cuniculus
paca), cutias (Dasyprocta spp.), macucos (Tinamus spp.),
mutuns (Crax spp.), jacús (Penelope spp.), perdizes (RhVn(*) — Dentro os quais forçoso é agradecer mais especialmente ao Snr. Francisco Assis Conde.

cotus rujescens),
inhambús (Crypturellus spp.), urús
(Odontophonis
spp.), etc., poderiam talvez no futuro figurar em plano quase idêntico ao do gado vacum (Bos
spp.) do porco comum (Sus spp.), do carneiro (Ovis spp.),
da cabra (Capra spp.), do coelho ( L e p u s
cuniculus?),
da galinha (Gallus spp.), etc.
— Outros animais como onças-pintadas (Panthera
onca),
jaguatiricas
(Leopardus
pardalis),
guaraxains
(Pseudalopes gymnocercur),
lontras (Lutra spp ), ariranhas (Pteronura brasiliensis), etc., talvez viessem a se situar no mesmo plano de importância, para os criadores de
animais pilíferos, que as raposas ( V u l p e s vulpes), arminhos (Mustela erminea), martas (Martes spp.) ; as chinchilas (Chinchilla spp.), e mesmo jacarés de diversas espécies. Note-se que o ratão-dos-banhados (Myocastor
coUpus), já está em meio caminho para tal, sendo protegido
e criado em refúgios (criadeiros) no Rio Grande do Sul.
Tem-se alegado que êsses animais selvagens possuem atributos desfavoráveis tais como a baixa produtividade, a
pequena natalidade ou o diminuto grau de amansamento
(mesmo, intratabilidade). É necessário, todavia, recordar
que os animais que hoje são conhecidos como domésticos,
originalmente também possuíam êsses atributos desfavoráveis, os quais foram atenuados ou eliminados, graças ao
trato zootécnico. Quantos cruzamentos, por exemplo, já se
experimentaram entre os animais selvagens? Os animais
domésticos já se beneficiaram dos ensinamentos da genética prática; todavia, ainda nada foi tentado com os animais
que são indígenas no país. Frize-se, todavia, que não se afirma, aqui, que qualquer animal selvagem possa ser domesticado (ou, até mesmo, apenas amansado) porém apenas que
muitos dêles apresentam possibilidades que os técnicos
ainda não puderam verificar até onde vão. Essa é uma das
razões mais ponderáveis para se deter as mãos destruidoras
do homem, visto estar em jôgo um potencial econômico

apreciável. Se ainda não estamos em condições de verificar
os proveitos advindos do amansamento de certos animais;
se ainda não estamos amadurecidos suficientemente para
tentar a domesticação de alguns dêles; mais uma justificativa para conservar-se o que se encontrou na natureza, restando a esperança de que as gerações vindouras possam
aproveitar êsse potencial e não apenas lamentar a imprevidência das atuais gerações, responsabilizando-as pela perda
prematura dessas espécies.
3 — Valôr desportivo.
O desporto, como uma das
partes integrantes da recreação, é uma das necessidades
que se fazem sentir mesmo nas comunidades humanas mais
atrasadas. Aliás, é de se notar que quanto mais evoluído
fôr o nível de cultura de um povo, tanto mais intenso será
a sua atividade esportiva.
— Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1941 houve
um movimento de 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de dólares, motivado pelo
simples desejo de entrar em contato com as coisas da natureza (das quais a fauna selvagem é parte integrante). No
Brasil também há êste interêsse recreacional, porém suas
manifestações não são tão evidentes ainda. Todavia, não
é sem significação o fato de que, aos domingos e feriados,
no interior seja arraigado o hábito de sair à caça ou pesca,
durante o dia inteiro. As estatísticas oficiais (na realidade,
deficientes, como se viu antes) revelam que, em 1953. somente em São Paulo, foram expedidas quase 3 0 . 0 0 0 licenças para caçadores amadores. Provàvelmente, tal número
poderia ser multiplicado por 10, visto que para cada caçador licenciado, há uns dez que não o estão.
4 — Valôr recreativo-estético.
Há uma beleza própria que ressalta em várias manifestações da vida selvagem
e que, como valôr abstrato, naturalmente não pode ser
avaliado em têrmos materiais. Desprezar sua validez útil
para a vida da humanidade seria o mesmo que negar a significação das obras de arte pois estas, como as manifesta-

ções da vida selvagem, pertencem à mesma ordem ou categoria de valores. Para satisfação dessa necessidade intelectual, aliás, o homem dedica tratamento carinhoso aos seus
animais de estimação, já conhecidos pelos próprios indígenas, que os grupavam sob a denominação de "xerimbabos'.
— O fato de comparecerem, ao Jardim Zoológico,
dezenas de milhares de pessoas, num único domingo, na
própria Capital Federal, demonstra o grande interesse recreativo que os animais selvagens despertam.
5 — Valor biológico.
Embora ignorado pela maioria dos homens, pois na realidade poucas vêzes ressalta aos
olhos, êste valôr é inestimável. Controle biológico, limitação de pragas, prevenção de doenças, etc., são alguns dos
seus aspectos mais interessantes para o homem, principalmente rural. O papel da fauna no Equilíbrio Biológico é
verificável fàcilmente quando o homem extingue os animais e começa a gastar fortunas para combater o surto de
pragas e doenças. É que, com a destruição da fauna indígena, são eliminados tanto os animais nocivos como os úteis
às atividades humanas. Como é pràticamente impossível
extinguir in totum a vida animal na natureza, são justamente as pragas (em função de sua tremenda capacidade
de reprodução e da enorme quantidade de alimento que têm
à disposição) os animais que mais numerosos se tornam, o
que redunda em graves prejuízos para as atividades agrárias. E o fato é sobremodo agravado, porquanto o homem,
ignorantemente, persegue e mata os próprios inimigos naturais dessas pragas (como por exemplo, os batráquios de
inúmeras espécies, corujas da família Strigidae, os tamanduás ( T a m a n d u a tetradactyla,
T. longicauda,
Cyclopes
didactylus), curiangos da família Caprimulgidae, e muitos
outros).
6 — Valôr científico.
A fauna selvagem apresenta
extraordinária importância para certas atividades ou profissões. Ideal para a ciência pura, o conhecimento exato
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sôbre os animais selvagens forma sólida base para o trabalho futuro dos planejadores econômicos. No campo da
medicina, por exemplo, a sua importância pode alcançar
nível muito alto. Seria supérfluo frizar o interêsse que o
estudo de vários animais selvagens têm trazido para a solução de problemas de medicina, veterinária, agronomia,
indústria, etc.
Dada à fauna selvagem a importância merecida, é interessante sintetisar algumas noções sôbre vegetação, para depois se
analisar as relações existentes entre ambas.
Como se sabe, a Terra não possui um revestimento vegetal
homogêneo, e sim diversos tipos condicionados por fatores climáticos, fisiográficos, biológicos e outros, menos evidentes. Tais
tipos diferem entre si pela fisionomia, estrutura, composição florística e condições ecológicas. A cada um dêles corresponde naturalmente um tipo de fauna. Qual a razão?
Para melhor compreensão, é necessário considerar que
todo o animal (seja qual fôr a espécie, sexo, idade ou fase de
vida) está sempre condicionado a três elementos essenciais:
água, alimentação e ambiente-abrigo. Como a cada tipo de vegetação corresponderão obrigatoriamente variações no que se
refere à água, alimentos e ambiente disponíveis para a vida animal, torna-se óbvio que haverá também variações correspondentes no tipo de fauna local. É lícito, portanto, aludir a faunas
campestres, faunas lacustres, faunas florestais, etc. Convém notar, também, que os agrupamentos das espécies, animais e vegetais, que existem em dada área, ali não se encontram ao acaso,
porém são o resultado natural das inter-relações entre êsses sêres
vivos. As espécies que formam a comunidade natural estão
perfeitamente integradas numa vida em conjunto, formando
uma verdadeira organização de espécies, na qual a cada uma
corresponde um certo papel, tal como, num organismo, a cada
órgão corresponde uma dada função.

Tais papeis se repetem mesmo quando consideramos essas
organizações no espaço (isto é, em regiões diferentes). Assim,
no Polo Norte, a raposa-do-ártico ( A l o p e x spp.) vive no inverno
às custas dos despojos deixados pelo urso-polar (Thalassarctos
maritimus) suplementando a alimentação com os ovos das aves
marinhas. Já na África equatorial, as hienas (Hyaena spp.,
Crocuta crocuta) encontram alimento nos restos das prêsas deixadas pelos grandes carnívoros, como leões (Panthera leo), e
também reforçam a ração alimentar com os ovos dos avestruzes
(Struthio
camelus).
É bastante conhecido o papel desempenhado na aeração
dos solos pelas minhocas, a ponto dêsses animais serem cognominados "arados vivos". Nas regiões geladas do Spitzbergen, o
mesmo papel é exercido por pequenos insetos (da ordem
Collembola). Já nos manguezais intertropicais, a função é resultante da maneira de vida de milhões de carangejos.
A grosso modo, pode-se considerar a organização natural
das espécies, em uma dada área, como se fôsse um organismo
vivo ou uma sociedade humana existente em uma cidade. Assim
como os órgãos no organismo, ou como as classes na sociedade,
também na organização das espécies (ou comunidades) certas
funções são exercidas por certas espécies; idênticamente, quando
se suprime ou limita um órgão, uma classe humana ou uma espécie poder-se-á provocar prejuízos correspondentes no organismo, na sociedade humana ou na comunidade natural. Tal
fato nunca deve fugir da mente ao administrador dos recursos
naturais, pois a história biológica já assinala numerosíssimos
exemplos de que as alterações no equilíbrio vital das comunidades biológicas levam-nas a situações precárias, quando não desastrosas para o próprio homem.
Como resposta à maior variabilidade de ambientes, propiciada pelas florestas, a fauna ali existente apresenta grande multiplicidade de espécies. No interior das grandes matas, a massa
de ar em geral não se movimenta muito, sendo característico um
menor uso do faro. O adensamento da vegetação, por sua vez,

dispensa uma grande acuidade visual. A audição, portanto, é o
mais importante sentido, tanto utilizável no chamamento dos
sexos, como para a predação. A locomoção, via de regra, é
arborícola.
Convém notar que o teto superior da mata, formado pelas
mais altas copas, tem muita semelhança com o ambiente de
transição entre campos e matas. Ali, vive uma fauna característica, eminentemente arborícola, que se beneficia de um ambiente
pleno de luz, onde desabrocham flores que muitas vêzes são desconhecidas pelos próprios botânicos. É nêsse ambiente que se
realiza a importantíssima fase de polinização das flores dos gigantes florestais e de inúmeras trepadeiras. A fauna é predominantemente de insetos e aves, ocorrendo, entretanto, numerosos
répteis, anfíbios, mamíferos ágeis e morcêgos.
Mais abaixo, forma-se um ambiente totalmente arborícola,
no qual aparecem aves de vôo pesado, que se alimentam de insetos ou sementes ao nível do solo. Quase tôda a fauna é transitória, ali ocorrendo de passagem, ou refugiados, muitos animais
que pertencem realmente a outros níveis, principalmente ao do
ambiente superior da mata. Os estudos a respeito das florestas
ainda são bastante incipientes, porém as poucas observações
demonstram os proveitos que pesquisas sistematizadas poderiam
trazer. Por exemplo, S H A N N O N relata que na Amazônia uma alta
porcentagem de gravatás (Bromeliaceae) é habitada por formigas que aí procuram refúgio contra as enchentes periódicas.
Sabendo-se que os ovos dos mosquitos são destruídos pelas formigas citadas, chega-se à dedução de que as bromélias se tornam
impróprias para a criação das larvas, fato que traz importante
noção para a profilaxia de anofelinos e culicídeos da região.
Ao nível do solo, a vida é muito menos numerosa, sendo
tanto menor quanto mais densa fôr a sombra. Os grandes
animais que percorrem êsse ambiente, curiosamente possuem o
corpo robusto e cuneiforme (como antas e porcos-do-mato), ou
extrema agilidade e fôrça muscular (como tigres, gorilas, etc.),

com que sem dúvida podem atravessar mais fàcilmente o emaranhado da vegetação.
Abre-se aqui um pequeno parêntesis: não se cuidará da
micro-fauna característica do solo, pois êste é um assunto especializado e por demais amplo, que escapa obrigatoriamente do
âmbito dêste trabalho. Todavia, é mister se assinalar que a sua
importância é incalculável, pois da ação parcial dêsses organismos é que depende o ciclo do humus, vital para o ambiente florestal (ou, mesmo, simplesmente vegetal). Note-se que a ação
da micro-fauna é devida à quantidade e não ao porte: êste é
insignificante, aquela imensurável.
Caso se fôsse julgar da quantidade de animais que vivem
nas florestas, pelo que se vê nas películas cinematográficas ou
pelo que se lê em narrativas de viagens, comparar-se-iam as selvas a verdadeiros jardins zoológicos. A realidade é bem outra:
pode-se trilhar até dias inteiros, sem que se veja um único vertebrado. É necessário um reparo, porém, de modo a não se
concluir pela ausência de animais. É que se torna muito difícil
observá-los, pois a grande maioria foge ou escapa antes que
nossos sentidos possam percebê-los. Dentre cada 10 animais que
nos rodeiam, nas florestas, nossos pouco acurados sentidos percebem apenas 2 ou 3, geralmente.
De qualquer modo, a vida selvagem é mais numerosa nos
lugares semi-arborizados ou descampados que nas florestas
(principalmente nas tropicais densas). Nestas, há um grande
número de espécies, que porém são representadas por poucos indivíduos, relativamente. Tal fato, aliás, sucede também com a
flora. Tudo se passa como se nos ambientes florestais houvesse
maior multiplicidade de habitats, em detrimento do tamanho das
áreas ocupadas por cada um dêles.
Exatamente o contrário se verifica nos ambientes campestres, onde as condições de um mesmo habitat se estendem por
uma área muito ampla, propiciando assim a coexistência de
muitos indivíduos com as mesmas exigências e tolerâncias. Disso
se beneficiam os grandes carnívoros, que conseguem viver mais

fàcilmente devido à super-produção das espécies de que se nutrem (calcula-se que um leão adulto mata cêrca de 50 zebras
por a n o ) .
As florestas temperadas possibilitam ambientes mais expostos à radiação solar, porém por outro lado, a alimentação é
menos variada que a fornecida pelas florestas tropicais. É que
nestas há grande número de espécies, enquanto que naquelas há
maior número de indivíduos, tanto para a flora como, conseqüentemente, para a fauna. Aliás, há muito mais vida vertebrada nas
florestas inter-tropicais que o que seria de se esperar, considerando o adensamento da vegetação que não deixa os raios solares atingirem o solo. Tal sucede devido à grande quantidade de
frutas suculentas que caem ao chão, atraindo (embora transitoriamente) muitas espécies que, doutro modo ali possivelmente
não seriam encontradas.
Infelizmente, não cabe aqui tecer maiores considerações
sôbre as faunas características dos vastos descampados dos diversos continentes, sendo necessário porém se frizar que é
justamente nos campos e savanas, que a fauna atinge sua maior
amplitude, quer numérica, quer sociológica, só sendo comparável do biociclo formado pelas águas marinhas.
Até aqui, tem sido estimado o papel que a vegetação exerce
sôbre a fauna, propiciando-lhe alimentos e ambientes. Êste é o
ponto de vista comum sôbre as relações existentes entre ambas,
ou seja, a fauna como conteúdo da flora. Há, porém, um outro
ângulo na questão, que não é sequer imaginada pelos leigos: a
influência da fauna selvagem sôbre a vegetação. A importância
de tal influência é reputada, geralmente, como insignificante
apenas porque há ainda deficiências de estudos à respeito, assim
como uma grande falta de divulgação dos dados já obtidos. Nos
países onde já se passou das preocupações puramente taxonômicas ou meramente descritivas, para o estudo bio-ecológico, veri
ficou-se surpreendentemente (para o geral das pessoas) que
assume uma grande importância a influência dos animais selvagens sôbre a vegetação. Quanto mais se aprofundam êsses estu-

dos ecológicos, mais se firma a convicção que há complexas inter-dependências entre fauna, flora e ambiente: qualquer desequilíbrio induzido sôbre a fauna, também acarretará mudanças
na flora. Já D A R W I N exemplificava que a fertilização do trevo
vermelho (uma importante forragem, na Inglaterra) era dependente da visita de insetos (não abelhas, pois estas têm a trompa
demasiado curta para atingir o néctar, nêsse vegetal) que nidificam de preferência no sub-solo das colinas e barrancos. Os
ratos do campo fazem a destruição de 2 / 3 dêsses ninhos, segundo
observações feitas. A quantidade de ratos do campo nos arredores das aldeias é parcialmente controlada pelos gatos domésticos.
Assim raciocinando, D A R W I N concluiu que a diminuição de
gatos resultaria na menor produção de trevo vermelho. É certo
que as diretrizes modernas da ecologia não atribuem maior importância para os gatos no caso, pois seria necessário uma
enorme quantidade de felinos para influir decisivamente no número de ratos; nem por isso, todavia, se deixa de admitir cientificamente que há uma estreita conexão entre os ratos e os insetos polinizadores citados, resultando na assertiva de que a
flutuação do número daqueles influi na maior ou menor colheita
da forrageira.
Há um exemplo clássico e bem elucidativo: R I T C H I E , estudando a Escócia, refere-se a uma região brejosa do sul que,
inicialmente com vegetação de urzes, era habitada por aves
típicas da região (como o faisão vermelho). Em 1892, algumas
gaivotas de cabeça preta vieram ter ao local e ali fizeram alguns
ninhos. Estava iniciado um longo processo de causas e efeitos,
pois o proprietário do local não desgostava das gaivotas e procurou protegê-las, de modo que, em 1905, seu número atingia
3 . 0 0 0 indivíduos. O contínuo revolver do solo e a deposição das
dejeções começou a alterar a vegetação; as urzes (Calluna spp.,
Erica spp., etc.) foram cedendo terreno aos juncos (da família
Juncaceae) e êstes, depois, a espêssas bardanas ( L a p p a tomentosa). Com o desaparecimento das urzes, os faisões foram se
tornando cada vez mais raros, e o brejal começou a atrair mar-

recos e outros anatídeos. No ano de 1905, foi resolvido pela
coletividade que se devia acabar com as gaivotas; destruiram-selhes os ninhos e seu número foi decrescendo até que, em 1917,
só restava uma centena de indivíduos. A urze começou a reinvadir a área e o brejal foi ficando mais sêco, resultando na deserção dos anatídeos e na volta dos faisões vermelhos. Assim, em
apenas 25 anos, o ambiente, a fauna e a flora se transformaram
completamente, readquirindo o aspecto primitivo.
Antes da chegada do homem branco, as pradarias dos
Estados Unidos eram percorridas por milhões de animais
(calcula-se que haviam, então, cêrca de 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de bisões
e outro tanto, ou mais, de antílopes). Sdb a ação do homem
branco, em 1 9 2 4 , restavam 3 0 . 0 0 0 antílopes e, em 1 9 3 9 . apenas
2 . 0 0 4 bisões, esparsos por diversas áreas. Com as medidas protecionistas postas em execução, em 1 9 4 1 , já existiam 1 9 0 . 0 0 0
antílopes, enquanto que os bisões aumentavam ligeiramente de
número.
Aos que querem ignorar o papel da fauna sôbre a vegetação, bastaria esta consideração: Cinco bovídeos produzem tre
mendos efeitos sôbre a vegetação de bom pasto, em um hectare.
É o que se chama em têrmos técnicos: super-pastagem, ("overgrazing"). Ora, quinze milhões de bisões e quinze milhões de
antílopes, pisoteando e pastando não teriam nenhuma influência
no aspecto fisionômico da vegetação dessas pradarias? E a quase
extinção dessas manadas não teria alterado a flora?
à respeito, escreve: "Nas planícies da América
do Norte havia, no princípio, um equilíbrio entre as gramíneas
e as grandes populações de bisões. O tamanho das gramíneas era
controlado pela pastagem destas hordas, que as cortavam periodicamente, favorecendo o crescimento de espécies menores.
( C L E M E N T S & S H E L F O R D , 1 9 3 9 ) . Com a chegada dos índios,
vivendo êles da caça, êste equilíbrio quase não foi perturbado,
pois matavam poucos animais, somente o necessário para a sua
subsistência. O branco, porém, caçando intensamente o bisão,
DANSEREAU,

modificou consideràvelmente a paisagem, perturbando o seu
equilíbrio e transformando-o afinal, completamente".
Tal fato deve ser digno de reflexão demorada para os atuais
ecologístas quando quizerem se referir à vegetação climax, original, etc. Recorde-se que o fato é universal e não exclusivo das
pradarias norte-americanas; as renas, por exemplo no Alaska,
necessitam cêrca de 4 . 0 4 7 m 2 de pastos para cada indivíduo,
por ano. O conceito de área alimentar somente agora é que está
merecendo a devida atenção, embora seja de importância biológica universal, pois que concerne tanto a animais como a vegetais, selvagens ou domesticados.
Onde, porém, avulta a importância dos animais é na polinização das flores e na disseminação das sementes. Sem os
animais que se incumbem dessas tarefas, desapareceriam da face
da Terra milhares de vegetais que dependem exclusivamente
dêsses sêres para a propagação da espécie. É necessário observar
que há animais que favorecem tal objetivo, enquanto que outros
dificultam-no.
Cabe, aliás, um reparo: a influência ou ação dos sêres
vivos não é benéfica, nem maléfica, do ponto de vista biológico.
Tais expressões subentendem noções de nocividade ou benignidade, sob o aspecto antropocêntrico, que podem dar uma falsa
noção do papel realmente exercido por um dado sêr vivo. Êsses,
agem sempre antagônicamente: uns devorando, outros sendo
devorados; uns construindo, outros destruindo. Do choque dinâmico resultante surge um equilíbrio natural, também essencialmente dinâmico, pois está sendo sempre rompido e restaurado. Justamente devido a êste fato, é imprescindível que os
responsáveis pelo controle da fauna selvagem considerem um
fator de êrro pessoal (sempre presente e próprio de cada observador) : a tendência de simpatizar ou antipatizar com certas
espécies. O administrador da vida selvagem (considerada como
recurso natural) não pode jamais grupar os animais em nocivos
e benéficos, porém apenas, e depois de profundos estudos ecológicos, estipular a partir de que momento uma espécie passa a

oferecer prejuízos ou benefícios para o homem. A perseguição
intensa de predadores de uma espécie "vítima", pode trazer resultados inteiramente opostos ao desejado. É que, escapando à
limitação natural imposta pelo predador, a espécie protegida,
desde que conte com alimentação disponível, em breve atinge a
um tal excesso de indivíduos que é possível a eclosão de um
surto epidêmico. No final das contas, se poderá ter mesmo um
número de indivíduos muito menor que aquele que existia sob a
anterior limitação natural predatória. Além disso, o têrmo
inimigo deve ter âmbito apenas individual e nunca se referir à
espécie., pois é claro que, agindo como inimigo dos indivíduos,
um animal exerce papel selecionador sôbre uma multidão de indivíduos, beneficiando desta maneira a espécie "vítima", pois os
animais fracos ou doentes têm menor chance de sobreviver, de
se reproduzir e de, conseqüentemente, transmitir aos seus descendentes suas condições deficitárias.
A proteção mal orientada ou mal executada pode trazer
enormes prejuízos ao homem. Na Pennsylvania (U. S. A . ) , a
proteção desmedida aos veados teve como conseqüência a para
lisação de tôda a reconstituição normal das florestas, pois êstes
animais devoravam tôdas as árvores novas, em breve somente
restando as adultas. Mesmo essas, em muitos locais, não eram
respeitadas, sendo as cascas roídas a ponto de se terem perdidos
reflorestamentos de 1 0 . 0 0 0 até 5 0 . 0 0 0 árvores, em certas áreas.
Ainda nos Estados Unidos, um pequeno rato (lá conhecido
pelo nome de "white footed mice"), devora as sementes do pinheiro americano (pine). E, em certas áreas, nenhuma semente
germinava, devido ao grande número de ratos, só havendo pinheiros adultos. A execução de um plano bem elaborado para
controle do número dêsses pequenos roedores permitiu a germinação de algumas sementes e o desenvolvimento das plantas
jovens, mudando-se assim em pouco tempo a vegetação e a fisionomia de muitas áreas.
No Rio Grande do Sul, tem-se notícia de que a lebre européia (Lepits spp.), introduzida conscientemente e propagada por

acidente no Uruguai, exterminou uma tentativa de reflorestamento com pinheiro-do-Paraná (Arançaria angustifolia) que se
baseava no plantio de mais de 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de mudas. É oportuno
observar que no local, além de um eventual cão ou gato domés
tico, o único fator limitante ao roedor estava constituído pela
espingarda do caçador.
Entretanto, para a dispersão dos vegetais, é importante o
papel desempenhado pelos roedores que têm o hábito de enterrar
as sementes (para depois comê-las quando se tornarem mais
adocicadas ou tenras, após a germinação). É que muitas delas
são esquecidas, ou o roedor é morto (sendo êste um pequeno
papel indiretamente favorável na dispersão dos vegetais, efetuado
por um predador). Tal é o caso dos esquilos, cutias, pacas,
caxinguelês, ratos, etc.
As aves têm, também, saliente papel na polinização das
flores, papel ora favorável (como por exemplo, nos beija-flôres),
ora desfavorável para sua execução (como sucede com a ação
das aves insetívoras que, devorando grande quantidade de insetos, impedem a ação polinizadora dêstes últimos). Êste exemplo,
aliás, é oportuno para lembrar a complexidade das relações vitais na natureza: as aves que devoram insetos são consideradas
imediatamente benéficas para o homem, embora influam desfavoràvelmente para a realização da fecundação. O conhecido
bemteví (Pitangas spp.) é uma ave considerada benéfica, pois é
um grande devorador de insetos; torna-se, porisso mesmo, altamente prejudicial — uma verdadeira praga — onde se tenta a
apicultura.
Seria supérfluo frizar a importância das aves para a dispersão de sementes. É sabido que, depois de removida a floresta,
geralmente aparece no local uma vegetação formada por espécies
que ali não existiam, anteriormente. Excluindo as sementes que
se dispersam com auxílio dos ventos, a causa quase total da explicação para o fenômeno reside na propagação de sementes
transportadas pelas aves e que no local recém-desbravado encon-

tram suficientes condições de luz e calôr para germinar e se
desenvolver.
Aqui, também, se tem o reverso da medalha: as sementes
engulidas por aves que possuam fortes moelas (como os galiformes, palmípedes, aves granívoras, etc.), geralmente são trituradas
de modo que se poderá considerar a ação como negativa para a
propagação das plantas. Como que para demonstrar ainda mais
a complexidade sempre referida, veja-se o reverso do reverso da
medalha (se assim se pode dizer): predadores devorando as aves
cujo papo esteja recém cheio de sementes, contribuem para a
disseminação das mesmas.
Num verdadeiro requinte de raciocínio, poder-se-ia ir mais
longe ainda: a mesma ave pode disseminar sementes de várias
espécies de arbustos, árvores, hervas, cipós, parasitas vegetais,
etc., sendo assim sua ação, ora construtiva ora destrutiva para a
vegetação existente.
Muitas vêzes há grande interêsse econômico no caso, tal
como sucede com a gralha-azul (Cyanocorax coerulescens), por
exemplo. É que êste grande pássaro possui o hábito de enterrar
as sementes do pinheiro-do-Paraná. Caso seja verdadeiro tal fato,
é lícito se considerar o importante papel que a ave desempenhou,
ou desempenha, na formação dos imensos pinheirais, que hoje
possibilitam a maior fonte comercial de madeira do Brasil.
Também os mamíferos, a começar pelos morcêgos ,exercem
considerável função na dispersão das plantas. Principalmente os
que ruminam os alimentos, como os veados, são grandes disseminadores de sementes (principalmente côcos, como é o caso
dos acurís).
A ação desfavorável também se apresenta, como nos casos
dos vertebrados que roem as sementes, amêndoas, etc. Em 1946,
no Parque Nacional do Itatiaia, o Eng.° Agr.° Wanderbilt D.
Barros transmitiu verbalmente a sua observação de que os caetetús, devorando os pinhões, estavam cerceando a reconstituição
dos pinheiros-do-Paraná, havendo já uma notável deficiência de
indivíduos jovens desta conífera. É notável que o resultado final,

à luz de rápidas e incompletas observações, pudesse conduzir um
ecologista à conclusão de que não há mais condições naturais
para a perpetuação dos pinheiros, visto que somente são visíveis
os exemplares adultos. O retrocesso na sucessão vegetal também
pode ser devido a fatores outros que não apenas mudanças
climáticas.
Deve-se registrar também que tais relações são somente as
diretas (ou primárias), embora já se tenha visto os papeis indiretamente exercidos pelos predadores na própria ação de disseminação de sementes. Além dessas relações, sabe-se que os
animais citados possuem inter-relações com outros cujo papel
direto é sem importância para os vegetais.
Ninguém, por exemplo, gosta de ser picado por um percevejo do mato (Reduviidae),
cuja picada do rostro curvo é
muito dolorosa. Tais percevejos não-hematófagos (como o
Spiniger domesticus)
penetram nos domicílios em busca dos
Triatoma e outros insetos. Como se sabe, os "barbeiros" do
gênero Triatoma são os vetores da tripanosomíase humana, (doença das Chagas), sendo suas picadas quase indolores. Acabar
com a existência dos falsos "barbeiros", que não só predam os
verdadeiros "barbeiros", como são não-hematófagos, seria incrementar o número dos perigosos insetos vetores da doença.
Mistér também é notar o papel desempenhado pelos animais selvagens no combate biológico oferecido às pragas, florestais ou não. Sôbre êste vasto assunto, se tocará apenas em uns
poucos tópicos que são reputados mais interessantes para o
objetivo dêste trabalho.
Como não se ignora, as espécies tendem a aumentar continuamente de número (em indivíduos), sendo a progressão aproximadamente geométrica. Rememore-se que um único casal de
elefantes, reputado como o mais lento procriador animal, teria
em 500 anos, uma descendência de 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de elefan
tes, caso não houvesse nenhuma mortalidade. Esta situação,
porém, tem certas limitações na natureza, às quais nenhuma espécie viva pode escapar sem pagar pesados tributos. A espécie

humana não é exceção, e aí estão os onerosos serviços de profilaxia sanitária, de combate à erosão, de defesa vegetal, de reflorestamento, de obras contra as secas, de controle sanitário, etc.
Do choque entre os indivíduos, na natureza, em virtude do
crescimento geométrico aludido, se originam os três fatores que
limitam o desequilíbrio. Êsses fatores agem sôbre todos os sêres
vivos, seja qual fôr a espécie, e são: predação exercida por outros sêres, disponibilidade de alimentação e instalação de
doenças.
Ao número equilibrado, naturalmente, sem intervenção do
homem, os biólogos russos chama de reserva natural da espécie.
A reserva fundamental ou básica compreende o número mínimo
de indivíduos capaz de assegurar naturalmente a continuidade
de espécie. No Brasil, em muitas áreas e para numerosas espécies a reserva fundamental atingiu o valôr zero (tornando, portanto, necessários os repovoamentos).
Com um número de indivíduos oscilando em tôrno da reserva natural, o papel dos predadores é muito importante, porém
não há ainda sérios problemas para alimentação ou perigos graves quanto ao estado sanitário.
Aumentando o número de indivíduos, o papel dos predadores decai de significação, ao passo que começam a aumentar
os problemas para alimentação e as probabilidades de doenças.
Quando o número de indivíduos é excessivo, quase matemàticamente explode um surto epidêmico (a que a escassez relativa de alimentos não é extranha). Em laboratório, aliás, é possível determinar exatamente quando eclodirá um surto epidêmico
ao se aumentar excessivamente a relação N.° de indivíduos,
Área vital
numa população de cobaias, por exemplo.
É certo que sucedem casos de controle eficiente, devidos à
ação de apenas um dos fatores limitantes, sendo porém quase
excepcionais, como foi o caso de Salt Lake City (U. S. A . ) ,
onde os mormons erigiram, em 1848, um monumento às gaivo-

tas que livraram suas colheitas, de então, da praga temível dos
gafanhotos.
Os entomologistas, todavia, reputam exagerados os proveitos atribuídos à ação predadora das aves sôbre o número de
insetos, argumentando que êstes são apenas limitados pela fome
ou por doenças, cabendo a predação um insignificante papel.
Como se viu atrás, os entomologistas estão com razão, parcial
porém para o caso em que o número de indivíduos excede o da
reserva natural (escapando assim, ao limite predatório). Em
situações normais, todavia, é de se acentuar a significação das
funções dos predadores. E quando se verifica que os insetos, num
único país (U. S. A.) e apenas num ano ( 1 9 3 9 ) , produziram
prejuízos calculados em 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de dólares, é evidente
que não se pode deixar de lado nenhuma medida que limite o
número dêsses animais.
Dado o vulto que a destruição da fauna selvagem está assumindo no país, torna-se oportuno tecer algumas considerações
a respeito.
A principal causa da destruição da fauna de uma região é
devida à alteração das condições ambientes necessárias à vida
dos animais que a compõe. O incremento desplanificado das
práticas agrícolas efetuadas empiricamente, sem nenhuma preocupação conservacionista, redunda cada vez mais na limitação
(quando não eliminação) do ambiente que proporciona alimento
e abrigo à fauna selvagem. Com exceção de umas tantas espé
cies que se adaptam às novas condições e que podem viver à
sombra das atividades humanas, quase tôda a fauna desaparece
quando o homem usa intensivamente uma região. Em contraposição, instala-se uma nova fauna que geralmente encontra alimento justamente nos alimentos desejados pelo homem. É quase
regra geral, a substituição de uma fauna equilibrada naturalmente por outra altamente daninha e prejudicial às atividades
humanas, quando se teima em ignorar os princípios conservacionistas modernos. Compreenda-se que doenças e pragas nada
mais são do que tentativas naturais para se estabelecer um novo

equilíbrio vital, rompido pelo homem desde que é incrementada
e protegida a multiplicação de umas poucas espécies, animais
ou vegetais, domésticas.
É justamente para anular tais tentativas, sempre e sempre
renovadas, que se tem que lançar mão de vacinas, inseticidas,
adubos, etc., caso se queira manter o desequilíbrio em proveito
próprio.
Assim como a remoção da vegetação natural é a causa
principal da devastação da fauna, também a drenagem não-planificada pode redundar em alterações faunísticas, que em nada
favorecem ao homem. Foi o que sucedeu no Everglades da Flórida (U. S. A . ) , onde a drenagem excessiva resultou na exposição de grandes trechos de turfeiras e terras inundáveis. Posteriormente, com a passagem do fogo (usado nos tratos culturais
das áreas visinhas), tais trechos foram calcinados e se tornaram
estéreis para a vida selvagem, sem nenhum proveito agrícola. No
rio Peribonka ( C a n a d á ) , uma grande barragem mudou a época
da inundação da primavera para o outono. No verão, os moluscos aquáticos morrem e seu predador, o rato-almiscareiro
(Ondathra zibethica) desaparece. A própria flora aquática, em
dezembro, fica exposta e em agosto muito mergulhada. Assim,
vegetal aquático Nuphar variegatus é eliminado e o mesmo
ocorre com os grandes alces ou mooses (Alces americanus), que
dêle se alimentam.
A caça descontrolada tem trazido, também, grandes limitações à fauna selvagem. É que, então, o homem assume o papel de predador anormal (pois o número de suas vítimas não
está determinado pelo seu apetite, como acontece com os predadores normais). E, já se viu que os predadores exercem grande
influência sôbre o número de indivíduos de uma espécie, quando
êsse número está oscilando em tôrno da chamada reserva natural. A ambição ou ganância é muito mais mortífera que a fome
e, além disso, a ação do homem bastante mais eficiente que a
dos grandes predadores: garras e dentes não podem se
comparar com as armas de grosso calibre ou de repetição. Não

são poucas as espécies que foram extintas da face da Terra devido à ação do homem, por assim dizer, depredatória. Aos que
vivem mais próximo da natureza, por vêzes sucedem acontecer
fatos que os induzem a agir com mais cautela. Na ilha de Marajó
(Brasil), a experiência ensinou aos vaqueiros que deve haver um
limite à caça de capivara, pois ela é a caça predileta da onçapintada, na região. Onde o gigantesco roedor começa a escassear, o voraz felino se volta para os bezerros e terreiros da cria
ção doméstica.
No que concerne à pesca, a situação é talvez ainda mais
doloi "' o uso ignorante de entorpecentes, explosivos, redes de
malhas finíssimas, assim como um desrespeito total à época de
reprodução tem resultado em alterações profundas da ictiofauna
dos rios, lagos e lagoas, sem falar na quase extinção de algumas
espécies marinhas. Tais alterações são de monta, mesmo se só
consideradas nas relações entre os homens e os peixes, ignorando-se tôdas as inter-relações entre êsses peixes e outros animais
ou plantas. Mais que tôdas essas causas, porém, tem predominado uma: a poluição das águas. Esta é a principal agente na
limitação ou extinção da vida selvagem nos habitats aquáticos.
Outras vêzes, a ação indireta do homem (favorecendo o traba
lho dos agentes erosivos, por exemplo), redunda em alterações
na fauna aquática, devido às mudanças induzidas no ambiente.
A colmatagem de rios, lagoas, barragens, etc., onde a pouca profundidade da água não mais permite uma proteção eficaz contra
as mudanças súbitas de temperatura, é responsável indireta pela
modificação da fauna agrícola.
O objetivo da administração da vida selvagem não é o de
manter intocável uma região que poderia fornecer vantajosamente produtos agrícolas, note-se, nem o de querer que o homem
se afaste de uma área, a fim de não modificar o que ali existia
antes de sua chegada, porém visa, antes de mais nada, estudar
e controlar o número de animais selvagens que vivem em uma
dada região, de modo a jogar com o auxílio do conhecimento
das inter-relações que os mesmos tenham entre si, e conseguir

controlar seus números relativos, de maneira a, sem despesas
excessivas, termos em maior quantidade aqueles que apresentem
utilidades para o homem, ao mesmo tempo que se consegue limitar ao mínimo, a quantidade dos que sejam nocivos aos nossos
interesses.
Êste alvo, o próprio fim da administração da Vida Selvagem. é tremendamente intrincado, por envolver assuntos os mais
diversos e complexos. Aliás, quanto maior fôr a fase de civilização numa região (e, consequentemente, maior a ação direta do
homem na natureza), tanto mais profundos e demorados deverão ser os estudos destinados a formar a base de um controle ou
conservação da fauna selvagem. Quanto mais primitivo fôr o
estágio de cultura de uma sociedade, menos necessárias serão essas preocupações conservacionistas. Por vêzes, o civilizado se
surpreende com a utilidade advinda de um melhor conhecimento
da fauna selvagem. Na África do Sul, há um roedor muito comum (Taterona lobengula), conhecido como gérboa, e que vive
em comunidade em tocas cavadas na areia da região do chamado
"veld" sul-africano. Nos mesmos locais há duas espécies de carnívoros: a mangusta amarela e o suricato, que porém, são diurnos,
de modo que roedor e carnívoros vivem no mesmo local mas
não se encontram, dado que a gérboa é noturna. Quando êste animal é acometido por uma doença epidêmica, freqüentemente se
arrasta pela superfície do solo durante o dia, sendo então devorado
por um dos carnívoros citados. Tal fato pode ser fàcilmente constatado pela presença de pêlos de gérboa nos excrementos dos
carnívoros. A grande significação apareceu quando se verificou
que o acontecimento servia para demonstrar a ocorrência de
peste bubônica com um grande prazo de antecedência, dando
tempo, assim, que se tomassem medidas preventivas. É sabido
que o guariba (Alouatta spp.) representa o papel de percursor
dos surtos epidêmicos de febre amarela silvestre, sendo que (segundo informa F O N S E C A ) o adoecimento dêsses macacos precede, de um mês, os primeiros casos humanos verificados na
mesma região.

Ainda sob o título de controle, campo de ação muito amplo
e que não se poderia limitar no âmbito desta contribuição, é
necessário que se faça, pelo menos, algumas considerações que
ajudem a formar uma idéia clara da magnitude dos problemas
relacionados com a fauna selvagem.
Em Gatchina (U. R. S. S.), durante 12 anos protegeu-se
uma espécie de cabra-montês, havendo igual número de fêmeas
e machos. Ora, mais tarde se verificou que poder-se-ia ter
matado e aproveitado um número considerável de machos que,
no final das contas, o número de animais seria o mesmo (pois
os machos restantes se tornariam eminentemente polígamos,
trazendo como conseqüência um aumento de animais jovens).
Nos Estados Unidos, até bem pouco tempo, era uso difundir
Verde-Paris ou D D T sôbre as regiões que eram fóco de mosquitos, a fim de limitar o número dêsses insetos. Verificou-se, posteriormente, que os inseticidas limitando indistintamente quaisquer insetos, estavam dificultando a polinização de numerosos
vegetais, os quais deixavam de fornecer alimentos para muitos
animais. O afastamento dêstes, por sua vez, acarretava a mudança dos seus predadores. Finalmente, os pequenos roedores,
com campo livre, se multiplicavam demasiadamente, às custas
das culturas humanas existentes, trazendo grandes prejuízos.
Quando há epidemias entre os rebanhos dos animais,
procura-se proteger a todo custo todos os indivíduos, indistintamente. Na natureza, somente a rarefação da quantidade de indivíduos atacados é que é capaz de extinguir a epidemia. O ensinamento da medicina de se isolar o indivíduo e diminuir as concentrações, nada mais é do que uma aplicação dêsse conhecimento. E L T O N relata um exemplo clássico de controle bem planejado e melhor executado: a grande foca-barbada (Erignathus
barbatus) foi intensamente caçada, com mira na gordura e na
pele valiosa, pelos noruegueses nos fjords de Spitzbergen. Cada
pequeno barco de pesca voltava com cêrca de 5 . 0 0 0 peles, havendo centenas de embarrações em cada expedição. Sem, embargo, as focas eram cada vez mais abundantes. O problema ti-

nha sido bem resolvido pelos caçadores, que também matavam
considerável número de ursos brancos, o principal ênte limitador
das focas. Estas, puderam se desenvolver em proliferação, sendo
de se notar que somente eram caçadas quando atingiam idade
mais avançada, ou quando eram machos. O homem, assim tomou
o lugar do urso branco, agindo com mais critério seletivo que a
fera.
Entretanto, partindo de falsas observações, às vêzes, o ho
mem obtém resultados muito diversos do desejado Tem-se perseguido os mergulhões, que aparecem em grande número em
certos rios da Europa, baseados na suposição que tais aves estavam massacrando os peixes. Desenfreadas perseguições, realizadas na Inglaterra, num remanso onde haviam milhares dessas
aves, reduziram-nas a poucos centos. Surpreendentemente, o pescado começou a diminuir, tornando-se cada vez mais escasso.
Descobriu-se, após cuidadosa pesquisa, que as aves se alimentavam em alta escala de caranguejos, enguias e outros animais
devoradores de ovos e alevinos.
O derrame de petróleo num pântano, para destruir larvas
de mosquitos, pode trazer as seguintes conseqüências: inutilizar
o local como refúgio para as aves aquáticas e eliminar a fauna
aqüícola de modo indistinto, até que a mesma atinja número
muito restrito. A não recuperação de espécies de insetos predatórios, peixes, anfíbios, etc., poderá entretanto redundar no
aparecimento de maior número de mosquitos (pois o ciclo vital
dêsses insetos é muito mais rápido que os daqueles animais).
Poder-se-á, assim, provocar uma situação até mesmo pior que a
que anteriormente existia.
Na Jamaica, para exterminar os ratos que infestavam as
plantações, importaram-se mangustas, pequenos carnívoros que
são célebres pelos seus combates com as serpentes peçonhentas.
Em resumo, a mangusta exterminou com os ratos e, devido à sua
alta proliferação, voltou-se então para as aves e répteis (insetívoros ou não), dos quais algumas espécies quase foram extintas.
Como resultado final, houve um tremendo aumento no número

de insetos, sendo tôda a fauna alterada, com a inrodução de uma
só espécie alienígera.
Como importante agente de destruição da fauna selvagem,
aparece o fogo. No âmbito individual ou de pequenas comunidades, pode-se encarar o fogo com um instrumento importante
na economia e no desenvolvimento da ocupação da terra. O seu
verdadeiro valôr para o homem considerado como espécie, todavia, só num futuro remoto é que poderá ser calculado devidamente com tôda a imparcialidade (caso ainda exista, então,
a espécie humana), pois estamos presentemente muito próximos
dêsses acontecimentos e não podemos ter uma visão panorâmica
correta. O fogo tem sido vastamente empregado como substituto
do machado e da enxada; como inseticida; como melhorador
(por incrível que pareça) das condições de solo; e como instrumento de caça (é o caso dos indígenas Pareci de Guaporé, que
assim forçam os animais a lhes cair nas mãos). Até mesmo,
como meio de vingança ou tática guerreira, como no caso dos
holandêses que queimaram tudo que puderam, ao serem expulsos
de Pernambuco, na época da colônia. Até mesmo, quando não
principalmente, por desfastio, para vêr o belo-horrível das queimadas à noite.
Êste abuso do fogo é de âmbito internacional (o que não
pode servir de justificativa para nós) e tem trazido considerável
mudança na vegetação de vários países. É, também, certo que
somente a agricultura racional, baseada no uso perene da terra
(e, não no extrativismo agrícola) é que prescinde do uso do
fogo. Infelizmente, êste proceder não é de âmbito também internacional, porém característico apenas das civilizações mais
adiantadas.
No Brasil, chega-se, mesmo, a ter um período do ano em
que a atmosfera fica de tal modo nublada que os riscos da aviação são aumentados de modo sensível. É a época da névoa sêca,
que coincide .com a temporada de menor precipitação (pois é
quando se aproveita para tocar fogo em grandes áreas do território nacional).

Para executar as medidas de conservação dos recursos naturais que já estão se fazendo sentir de modo premente, é necessário que se dê ao fogo a consideração devida, pois à sua ação
direta ( m a t a n d o animais adultos, jovens e ovos) se deve somar
a influência indireta (importantíssima, pois é menos visível),
que provoca a alteração do ambiente natural, sôbre os alimentos
e sôbre a água.
De tôdas essas considerações, resulta a conclusão de que é
importante, para os próprios interêsses humanos a conservação
e controle da fauna selvagem. N ã o é necessário pugnar pelo
retorno à selvajaria, nem pelo extremismo de proteger uma espécie manifestamente daninha à vida humana. Quase todos os
povos da Terra possuem em suas línguas um dito que pode ser
aplicado como uma segura diretriz: "cada coisa em seu lugar, e
um lugar para cada coisa". N a administração dos recursos naturais, em que se aplicam os ensinamentos teóricos de tôdas as
ciências, é imperativo que se adote a norma: antes de fazer,
programar; antes de programar, estudar
profundamente.
Porisso mesmo, é imprescindível que leis restritivas de caça
e pesca, controle de predadores, estabelecimento de refúgios,
criação e manutenção de parques de reserva, repovoamentos e
administração da fauna indígena, etc., sejam basicamente empreendidos à luz não apenas da biologia como, principalmente,
da ecologia.
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NOTAS SÔBRE A COMPOSIÇÃO DAS FLORESTAS
COSTEIRAS AO NORTE DO RIO SÃO MATHEUS
(ESPÍRITO SANTO, BRASIL)
POR
ALCEO M A G N A N I N I

(**)

A R M A N D O DE M A T T O S FILHO
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INTRODUÇÃO
Tivemos oportunidade de percorrer as florestas costeiras do
norte espiritosantense em duas épocas distintas (Outubro-No
vembro de 1953 e Julho-Agôsto de 1954), por ocasião de duas
expedições ali efetuadas pelo Jardim Botânico. Da primeira resultou a coleta de algumas observações sôbre a composição daquelas florestas, a que posteriormente pudemos acrescentar
algumas pesquisas que permitiram a sistematização dos dados
coligidos no campo. Com isto, objetivamos a elaboração do
presente trabalho, cujo único escopo é possibilitar uma idéia, se
bem que aproximada, da natureza daquelas florestas.
Dado que a análise estrutural das mesmas não foi o objetivo
principal, quer da expedição de 1953, quer da excursão de 1954,
diversas circunstâncias deficitárias cercaram nossa ação nêsse
sentido, entre as quais assinale-se a carência de pessoal auxiliar,
a exiguidade do tempo dado para a realização dos trabalhos e a
deficiência dos meios materiais para tais estudos. Além disso é
(*) Engenheiro agrônomo, Naturalista da Secção de Estatística, Divulgação e Documentação do Serviço Florestal do Ministério da Agricultura.
(*») Naturalista da Secção de Botânica Geral do Jardim Botânico do Elo de Janeiro.

de se considerar que a região é bastante insalubre, sendo também
parcos quaisquer recursos de que se necessite.
Como não pudessemos obter uma completa análise da estrutura fitossociológica, de modo a abranger tôdas as espécies
ocorrentes, procuramos atender àquelas que se destacavam, quer
pelo seu valor utilitário, quer pela sua importância como componente na estrutura da floresta. Fica, assim, esclarecido que o
presente trabalho não é uma análise fito-sociológica da região,
porém apenas uma constribuição parcial, se bem que pioneira,
para a caracterização das florestas da Zona Tabular Costeira do
Norte do Espírito Santo.
Que estudos mais acurados se realizem e caracterização
mais precisa e completa se obtenha, são os nossos maiores desejos. Em tais estudos, os futuros responsáveis por uma silvicultura racional encontrarão a única base segura para procedimentos adequados e eficientes.
Desejamos agradecer as atenções, informações e recursos
gentilmente fornecidos pelos senhores: Dr. Enrico I. A. Ruschi,
Secretário de Agricultura do govêrno espiritossantense; Expedito Andrade, encarregado da Casa do Lavrador (da Divisão de
Fomento) de Linhares; Francisco Furtado, Delegado da Dele
gacia de Terras de São Matheus; Carlos dos Reis Castro, proprietário-residente em Conceição da Barra; Elvécio Braga, proprietário-residente na Fazenda da Alegria; Boleslau Ruszczycki,
proprietário-residente do Córrego da Preguiça; Alberto Castro,
proprietário-residente em Conceição da Barra e Antonio Lugon,
Diretor do Departamento Estadual de Estatística de Vitória.
Particularmente, nossos agradecimentos ao Prof. João Geraldo
Kuhlmann, pela gentil resolução dos numerosos problemas taxonômicos surgidos.
DADOS SÔBRE A R E G I Ã O

A região focalizada situa-se ao norte do Estado do Espírito
Santo, na área compreendida entre o rio São Mateus, ao Sul; o

rio Mucurí, ao norte; o Oceano Atlântico, à leste; e o trecho,
confusamento cognominado de litigioso, entre os Estados do
Espírito Santo e de Minas Gerais (Fig. 1).
Tivemos oportunidade de percorrer mais de 2 . 0 0 0 quilômetros nessa área, escolhendo prèviamente os trajetos que melhores oportunidades proporcionassem para o conhecimento da
região. De um modo geral, pode-se esquemàticamente dividir em
três zonas naturais e que, do litoral para o interior, são (Fig. 2 ) .
a — ZONA LITORÂNEA:
compreendendo uma faixa
paralela à linha da costa, cuja largura oscila em tôrno de 10
quilômetros. É francamente arenosa, de altitude baixa (entre 0
e 30 metros), submetida integralmente ao regime marítimo no
que se refere ao clima local. A drenagem é difícil, obstruídos que
são os cursos dágua pelos cordões arenosos que, por vêzes, os
obrigam a correr paralelos às praias, longos trechos antes de se
lançarem ao Oceano. É o domínio das praias, dunas e restingas
interiores, com grande semelhança com as da zona correspondente do Estado do Rio de Janeiro. Esta zona apresenta um bom
campo de ação para o pesquisador dado que assim se poderia
estabelecer estudos comparativos entre as suas características
biológicas e as de zonas similares mais ao sul (tais como Nova
Almeida, Guaraparí, Anchieta, Atafona, Cabo Frio, Sernambetiba, Marambaia, etc. . . . ) . Cumpre assinalar que na Zona,
como em Cabo Frio, aparecem enormes dunas (algumas das
quais, aliás, estão ameaçando sèriamente a existência da Vila de
Itaúnas).
B _ ZONA
DOS TABULEIROS
COSTEIROS
(Fig.
3 ) : compreendendo a parte mediana da região, da qual ocupa
cêrca de metade da área. Esta faixa se limita, à oeste, com os
primeiros afloramentos do escudo arqueano brasileiro. Os tabuleiros, predominantemente sílico-argilosos, de altitudes entre 20
e 100 metros, são formados por terrenos pliocênicos. Há pouca
disponibilidade em água, correndo os cursos dágua em talvegues

cavados até quase uma centena de metros entre os tabuleiros
(Fig. 4 ) . Ainda é sensível a influência da proximidade do
Oceano sôbre o clima local. A vegetação é florestal, densa, recobrindo inteiramente a zona (exceto nas áreas devastadas pelo
homem). A característica da floresta é de possuir exemplares
muito altos, embora menos volumosos que os da floresta da zona
seguinte (das serras interiores). O sub-bosque não é denso, de
modo que permite trânsito mesmo sem uso de facão.
A Zona apresenta um interessante campo mesmo para a
botânica sistemática, visto que raríssimas têm sido as coletas científicas, devendo por isso uma demorada permanência revelar
muitas espécies novas, não só para a distribuição geográfica da
região, como para a própria ciência taxonômica.
Agricolamente, esta zona suporta poucos cafèzais, sendo
predominante a cultura de mandioca. São, potencialmente,
aconselháveis: sisal, abacaxi, caju etc. As pastagens são de qua
lidade inferior e de natureza muito sêca. Esta foi a zona principalmente percorrida e que é a estudada no presente trabalho.
C _ ZONA DAS SERRAS
INTERIORES:
compreendendo a parte mais interior do norte estadual. Os terrenos são
predominantemente arqueanos, aflorando, mesmo, numerosos
penedos rochosos (Fig. 5 ) . O solo é geralmente composto por
um massapé avermelhado (e, em alguns trechos com espigões
de terra roxa, oriunda da decomposição de possíveis afloramentos diabásicos ou basálticos). As altitudes oscilando, em média,
em tôrno de 100 metros. Esta faixa se situa no chamado complexo cristalino brasileiro, aí se originando numerosas nascentes (Fig. 6 ) . Copiosas chuvas caem na estação própria, sendo
zona de bons cafèzais. A floresta é mais intrincada, com subbosque denso, exigindo o emprêgo de facão para permitir pas
sagem. Os exemplares arbóreos, além de altos (até 50 metros)
são de grande diâmetros. É a zona, por excelência, das "perobasde-campos", "cedros", "jacarandás-caviúnas", e t c . . . (Fig. 7 ) .
Uma permanência demorada na zona, por ocasião da época

apropriada de florada, possibilitará coletas interessantes e, talvez, inéditas. Em suma, a zona, botânicamente, tem sido apenas
ligeiramente percorrida, estando pràticamente inexplorada do
ponto de vista de coletas sistemáticas. A parte florestal, que promete um vastíssimo campo de ação, não só quanto à taxonomia,
como também quanto à anatomia, fisiologia e ecologia, apenas
tem sido tocada. Além da intensa exploração de madeiras,
(Fig. 8 ) , esta zona se ressente da criminosa transformação de
suas florestas em pastagens pobres (devido a influência dos centros pecuaristas mineiros e hahianos, próximos, como Governador Valadares, Teófilo Otoni, etc.).
M É T O D O S DE ESTUDO
Além dos percursos de reconhecimento, foram efetuadas
penetrações junto ao Córrego da Preguiça, na Derrubada dos
Paulistas, no Vinhático, na Fazenda Alegria, e junto à ponte de
Itaúnas. As múltiplas observações diretas eram selecionadas no
próprio momento, graças a troca imediata de idéias. Em dois
trechos, do vale do Córrego da Preguiça, que afastados mais de
seis quilômetros da rodovia Santana-Nanuque foram julgados
ainda não alterados pelo homem (após confirmação pelos habitantes posseiros vizinhos), tivemos oportunidade de efetuar
levantamentos expeditos.
Além disso, foram feitos diversos inquéritos, bem orientados, de modo a selecionar as informações sôbre: ocorrência
(qualitativa e quantitativa), utilização regional, habitat e sinonímia de numerosas espécies florestais. Tais inquéritos foram
realizados em Conceição da Barra, Vinhático, Córrego da Preguiça, Itaúnas, Fazenda Alegria e Derrubada dos Paulistas.
RESULTADOS D E CONCLUSÕES
•

V -

•

T B B g p

Como resultados obtidos, podemos considerar os seguintes
dados:
1 — Na área assinalada como "Zona de campos artifi-

ciais' (Fig. 1), pudemos constatar que aquele extenso trecho
arenoso costeiro, vizinho ao baixo rio São Matheus, originàriamente era florestal, sendo ainda do domínio histórico o seu aproveitamento para as atividades agrícolas, do tempo colonial (Vide
fig. 9 ) . Nesse caso a observação direta concordou, integralmente,
tanto com observações em inquéritos realizados na região quanto
com a pesquisa bibliográfica. De nosso conhecimento da região
podemos supor que a vegetação primitiva era totalmente florestal.
2 — Foi verificada que a época geral de floração é a que
vai de Setembro a Outubro; sendo, portanto, aconselhável realizar excursões de caráter botânico apenas durante o período que
medeia entre fins de Agosto e meados de Outubro. Já em Novembro, quase não há mais flores, e em Julho são elas ainda bastante
raras.
3 — Como ficou assinalado atrás, há uma diferença estrutural pronunciada entre as florestas do tabuleiro costeiro e as
florestas de serras interiores. Tal diferença já é do conhecimento
popular, sendo considerado que na primeira zona abundam as
madeiras duras (brauna, inaíba de rego, jatobá, maçaranduba,
pequiá marfim, sapucaia, macanaiba, etc. . . . ) ; enquanto que
na segunda o domínio é de madeiras moles (andá-açú, vinhatico,
cedro, jequitibá, etc. . . . ) .
Como hipótese de trabalho, recorde-se que entre essas duas
regiões ainda há diferença nítida no que se refere a solos e
climas.
4 — Infelizmente, temos que estigmatizar as atividades
agrícolas na região, porquanto, para o aproveitamento de cafèzais mal formados e para a criação de pastagens pobres, tem-se
sacrificado indiscriminadamente o potencial econômico florestal da região. Tal sacrifício é realizado sem nenhum emprêgo de
norma ou procedimento racional de conservação dos produtos
naturais.

A persistir tal situação, em mais uns poucos decênios, as
únicas regiões florestais (no âmbito de grandes extensões de
terra), somente se encontrarão na Amazônia.
5 — E m 1953 tinha sido, por nós coletada uma amastra
de madeira que se verificou possuidora de massas de sílica nas
células do parênquima longitudinal. Em 1954, pudemos constatar quais os sinônimos populares e qual a classificação taxônomica da espécie. Os nomes vulgares desta madeira, na região
são: "jataí-peba", "jutaí-peba", "beijo-de-côco", "quebra-machado" e "durinho'. Taxonômicamente a espécie possue o nome
de Dialium guianense (Aubl.) Sandw. ( = D.
divaricatum
Vahl), Legum. Caesalp. É de se notar que, na região, a árvore
inspira respeito aos machadeiros, fato já consagrado por dois
de seus nomes populares ( * ) .
7 — Como resultado principal das pesquisas efetuadas,
podemos agora apresentar um fichário de algumas das espécies
florestais que compõem as florestas dos Tabuleiros Costeiros. As
fichas estão organizadas pela ordem alfabética do nome mais
conhecido.
Procurou-se preencher, para cada espécie, os seguintes
dados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nome comum mais empregado, na região, seguido de
seus sinônimos regionais;
Nome científico da espécie;
Família botânica;
Habitat preferencial, no que se refere a água disponível no solo;
Altura e diâmetro (à altura do peito), em metros;
calculados em avaliação sem instrumentos;
Ocorrência avaliada de acordo com a síntese dos in
quéritos realizados, completada pelas observações
diretas;

(*) O material lenhoso dessa espécie atualmente está sendo objeto de estudos na
Secção de Bottãnica Geral do Jardim Botânico pelos Naturalistas F. R. Milanez e A.
de Mattos Filho.

g)

Usos locais que a espécie possibilita ao homem radicado na região.

A D E R N E , a . preto, a .
g . rajado.

vermelho, aderno, gibatã,

gibatão,

NOME CIENTÍFICO: Astronium gracile Engl.
FAMÍLIA: Anacardiaceae.
Habitat: indiferentemente encontrada nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 35 m; D. A. P.: 1,20 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: construção, pontes, cêrcas, carpintaria, etc.
A L G O D O E I R O , foeiro.
NOME CIENTÍFICO: Basiloxylon brasiliensis (Fr. Aliem.) K.
Schum.
FAMÍLIA: Sterculiaceae.
Habitat:terra bôa (sêca).
Altura: cêrca de 35 m; D. A. P.: 0,80 m.
Ocorrência: relativamente comum.
Usos locais: ripas com os exemplares mais finos.
A M O R E I R A , amora-do-mato.
NOME CIENTÍFICO: Agonandra brasiliensis Miers.
FAMÍLIA; Opilaceae.
Habitat: encontrada em tabuleiro de solo sêco.
Altura: cêrca de 7 m; D. A. P.: 0,30 m.
Ocorrência:
Usos locais:
A N D Á - A Ç Ú , a . guassú.
NOME CIENTÍFICO: Johannesia princeps Vell.
FAMÍLIA: Euph orbiaceae.
Habitat: em terra boa e encontrada indeferentemente nos locais
sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,90 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: soalhos. Com os frutos se faz sabão.

A N G E L I M A M A R G O S O , a . araroba, a . côco, araroba.
NOME CIENTÍFICO: Vataireopsis araroba (Aguiar) Ducke.
FAMÍLIA: Legum. Papil.
Habitai: indiferente, nos locais úmidos e secos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,80 m.
Ocorrência: existe regularmente.
Usos locais: tábuas, assoalhos.
A N G I C O B R A N C O , angico.
NOME CIENTÍFICO: Piptadenia sp.
FAMÍLIA: Legum. Mimos.
Habitat: terra bôa.
Altura: cêrca de 45 m; D. A. P.: 1,20 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais:

A P A R A J Ú , parajú, parajuba.
NOME CIENTÍFICO: Mimusops sp.
FAMÍLIA: Sapotaceae.
Habitat: só na chapada sêca.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,80 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: vigamento, madeiramento e taqueamento de casas. O
látex é usado como visgo.
A R A Ç Á , pelada.
NOME CIENTÍFICO: Terminalia sp.
FAMÍLIA: Combretaceae.
Habitat: indiferentemente nos locais sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 35 m; D. A. P.; 1,20 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais:

ARARIBA
NOME CIENTÍFICO: Guatteria sp.
FAMÍLIA: Anonaceae.
Habitat:
Altura: cêrca de 7 m; D. A. P.: 0,25 m.
Ocorrência:
A R A R I B Á , araruva, putumujú.
NOME CIENTÍFICO: Centrolobium tomentosum Mart.
FAMÍLIA: Legum. Papil.
Habitat: indiferentemente nos locais sêcos e úmidos.
Altura: cêrca de 35 m; D. A. P.: 0,60 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: própria para tanoaria e tabuado de casas. É usada
para todos os fins. A madeira tem sido pouco explorada, comercialmente, na região.
BARRIGA DÁGUA
NOME CIENTÍFICO: Hidrogaster trinerve Kuhlmann.
FAMÍLIA: Tiliaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 40 m; D. A. P.: 0,80 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: tabuados e forros de casas.
Observações: fornece água potável.
J U T A Í - P E B A , jataí-peba, jutaí-poca, durinho, quebra machado.
NOME CIENTÍFFICO: Dialium guianense (Aubl.) Sandw.
(= D. divaricatum Vahl).
FAMÍLIA: Legum. Caesalp.
Habitat: indiferentemente encontrada nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,30 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: madeiramento de casas (esteios). É escolhida para o
Parafuso das prensas de casa de farinha.

B I C U l B A , bicuiba branca.
NOME CIENTIFICO: Virola bicuhyba (Schott) Warb.
FAMÍLIA: Myristicaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,60 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: é usada em tudo; principalmente para cobrir casas.
B R A Ü N A , b . parda, b . preta, graúna, maria preta, pau ferro
(Bahia).
NOME CIENTÍFICO: Melanoxylon brauna Schott.
FAMÍLIA: Legum. Caesalp.
Habitat: indiferentemente nos lugares sêcos ou úmidos, D. A. P. Altura:
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: vigamento, esteios de cercas, etc.
CAIXETA
NOME CIENTÍFICO: Simaruba sp.
FAMÍLIA: Simarubaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,60 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: forros de casas, assoalhos, tamancos e caixoteria.
C A V I Ü N A , c . violeta, cabiuna, jacarandá cabiuna, j. caviúna.
j . preto.
NOME CIENTÍFICO: Dalbergia nigra (Vell.) Fr. Aliem.
FAMÍLIA: Legum. Papil.
Habitat: terra bôa.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,40 m.
Ocorrência: existe regularmente, porém já houve em muito mais
quantidade.
Usos locais: construção, postes, pontes, etc, , , . fi muito exportada
pelas serrarias.

CANELA AMARELA
NOME CIENTÍFICO: Nectandra sp.
FAMÍLIA: Lauraceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,40 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: usada para tudo.
Observações: pouco explorada.

CANELA CRAVO
NOME CIENTÍFICO: Nectandra?
FAMÍLIA: Lauraceae.
Habitat: terra bôa.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,50 m.
Ocorrência: existe regularmente.
Usos locais: carpintaria, engenhos, etc.

CANELA PRETA
NOME CIENTÍFICO: Nectandra?
FAMÍLIA: Lauraceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,40 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: em obras.

CEDRO, c. vermelho.
NOME CIENTÍFICO: Cedrela fissilis Vell.
FAMÍLIA: Meliaceae.
Habitat: indiferentemente encontrada nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 1,00 m.
Ocorrência: pouco freqüente.
Usos locais:
Observações: madeira muito procurada e retirada.

COBÍ
NOME CIENTIFICO: Pouteria (prov. striata).
FAMÍLIA: Sapotaceae.
Habitat:
Altura: cêrca de 30 m D. A. P.: 0,45 m.
Ocorrência: existe.
Usos locais:
C P U B I X Á , curubixá, corrubixá, pau de remo.
NOME CIENTÍFICO: Sideroxylon sp.
FAMÍLIA: Sapotaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: coberturas de casas, para remo, etc.
CUTIEIRA
NOME CIENTÍFICO: Simaruba sp.
FAMÍLIA: Simarubaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 40 m; D. A. P.: 0,50 m.
Ocorrência: existe regularmente.
Usos locais:
Observações: do fruto é extraído um óleo o qual é usado para pinturas. É considerado superior ao da linhaça sendo também
usado na fabricação de sabão.
EMBIRA QUIABO
NOME CIENTÍFICO: Bombax
candolleanum?
FAMÍLIA: Bombacaceae.
Habitat: indiferentemente nos lugares sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 35 m; D. A. P.: 0,60 m.
Usos locais: cordoaria.
EMBIRA QUIABO
NOME CIENTÍFICO: Sterculia chicha St. Hil.
FAMÍLIA: Sterculiaceae.
Habitat:

Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,50 m.
Ocorrência:
Usos locais:
EMBIREMA
NOME CIENTÍFICO: Couratari sp.
FAMÍLIA: Lecythidaceae.
Habitat: indiferentemente nos lugaers sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,40 m.
Ocorrência: relativamente comum.
Usos locais: ripas e tábuas.
G A R A P A , g . amarela, gotaí amarelo ( B a r i a ) .
NOME CIENTÍFICO: Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbride ( = A
praecox Mart.).
FAMÍLIA: Legum. Caesalp.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,40 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais:
Observações: Vimos em Conceição da Barra diversos pranchões
serrados os quais são vendidos em mistura com a peroba-decampos (Paratecoma peroba (Record) Kuhlmann), sendo
com esta confundidos propositadamente, para fins comerciais.
GÊMA DE OVO
NOME CIENTÍFICO: Pogonophora schonburgkiana Muell. Arg.
FAMÍLIA: Euphorbiaceae.
Habitat: indiferentemente nos lugares sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 20 m D. A. P.: 0,25 m.
Ocorrência:
Usos locais:

GENIPAPO MOLE
NOME CIENTÍFICO: Duroia sp.
FAMÍLIA:
Habitai:

Rubíaceae,

Altura: cêrca de 7,000 m; D. A. P.: 0,25 m.
Ocorrências:
Usos locais:
G I N D I B A , morcegueira.
NOME CIENTÍFICO: Sloanea sp.
FAMÍLIA: Elaeocarpaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P. 0,70 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais:
GOIABEIRA
NOME CIENTÍFICO: Bumelia sp.
FAMÍLIA: sapotaceae.
Habitat: indiferentemente nos lugares sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,80 m.
Ocorrências:
Usos locais:
G O A I T l , Oití-coro..
NOME CIENTÍFICO: Moquilea salzmannii Hook f.
FAMÍLIA: Rosaceae.
Habitat: indiferentemente nos lugares sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,80 m.
Ocorrências: existe regularmente.
Usos locais:
GUAPEBA
NOME CIENTÍFICO: Pouteria sp.
FAMÍLIA: Sapotaceae.
Habitat: só na chapada sêca.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,70 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: esteios, vigas e construções.

INATBA, Inhoiba de rego, inuiba, sapucaí de rego.
NOME CIENTÍFICO: Eschweilera sp.
FAMÍLIA: Lecythidaceae.
Habitat: indiferentemente nos lugares sêcos e úmidos.
Altura: cêrca de 40 m; D. A. P.: 1,00 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: vigamentos, para construção de pontes.
IPÊ
NOME CIENTÍFICO: Tecoma araliaceae Cham.
FAMÍLIA: Bignoniaceae.
Habitat: indiferentemente nos lugares sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,60 m.
Ocorrência:
Usos locais: construção.
IPÊ
NOME CIENTÍFICO: Tecoma odontodiscus K. Schum.
FAMÍLIA: Bignoniaceae.
Habitat: indiferentemente nos lugares sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,70 m.
Ocorrência: relativamente comum.
Usos locais: construção.
IPÊ T A B A C O
NOME CIENTÍFICO: Tecoma chrysotricha Mart.
FAMÍLIA: Bignoniaceae.
Habitat: indiferentemente nos lugares sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 20 m; D. A. P.: 0,60 m.
Ocorrência: relativamente comum.
Usos locais: construção.
I T A P I C U R U , guarabú amarelo, g . rajado, g . roxo.
NOME CIENTÍFICO: Goniorrhachis
FAMÍLIA: Legum. Caesalp.
Habitat: em terra bôa.

marginata

Taub.

Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.; 0,80 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: para construção, vigas e esteios.
Observações: o cerne é amarelo quando fresco; depois de exposto
a luz torna-se semelhante ao roxinho (Peltogyne).
JACARANDÁ-CIPÓ
NOME CIENTÍFICCO: Machaerium sp.
FAMÍLIA: Legum. Papil.
Habitat: terra bôa.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,45 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais:
J ACAR ANDÁ-VERMELHO
NOME CIENTÍFICO: Machaerium sp.
FAMÍLIA: Legum. Papil.
Habitat: terra bôa.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,40 m.
Ocorrência: existe regularmente.
Usos locais:
JATOBÁ
NOME CIENTÍFICO: Hymenaea.
FAMÍLIA: Legum. Papil.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,50 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos lacais: usada para moenda de engenho.
JEQUETIBÁ
NOME CIENTÍFICO: Cariniana sp.
FAMÍLIA: Lecythidaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 1,20 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: tabuinhas para telhados.

LARANJINHA
NOME CIENTÍFICO; Swartzia sp.
FAMÍLIA: Legums Papil.
Habitat:
Altura: cêrca de 20 m; D. A. P.: 0,60 m.
Ocorrência:
Usos locais:

MACANAÍBA
NOME CIENTÍFICO: Bowdichia sp.
FAMÍLIA: Legum. Papil.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,70 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: exporta-se regularmente e serve como compensado.

MAÇARANDUBA
NOME CIENTÍFICO: Mimusops sp.
FAMÍLIA: Sapotaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,70 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais:

MAMINHA DE PORCA
NOME CIENTÍFICO: Pagara sp.
FAMÍLIA: Rutaceae.
Habitat:
Alturas, cêrca de 10 m. D. A. P.: 0 30 m.
Ocorrência:
Usos locais:

MANGUE DO MATO
NOME CIENTÍFICO: Clusia sp.
FAMÍLIA: Guttiferae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.

Altura: cêrca de 20 m; D. A. P.: 0, 35 m.
Ocorrência:
Usos locais:
M I R U E I R A , guarabú, g . amarelo, g .
preto, g . sabão.

violeta, g . rajado, g .

NOME CIENTIFICO: Astronium macrocalyx Engl.
FAMÍLIA: Anacardiaceae.
Habitat: indiferentemente nos lugares sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,70 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: construções.
Observações: esta espécie é conhecida no norte do E. Santo —
região do Mucurí por Mirueira; e por guarabú sabão; g. preto,
g. rajado, na região de Santa Tereza-E. Santo. Nessas duas
regiões, note-se que o nome de Gonçalo Alves é pouco empregado.
MURTA
NOME CIENTÍFICO: Gomidesia sp.
FAMÍLIA: Myrtaceae.
Habitat:
Altura: cêrca de 10 m; D. A. P.: 0,25 m.
Ocorrência:
Usos locais:
NÓZ-DE-MOSCADA
NOME CIENTÍFICO: Protium sp.
FAMÍLIA: Burseraceae.
Habitat:
Altura: cêrca de 20 m; D. A. P.: 0,40 m.
Ocorrência:
Usos locais:
O I T I C I C A , oití-amarelo, oiticica-amarela.
NOME CIENTÍFICO: Clarisia racemosa R. & P.
FAMÍLIA: Moraceae.

Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura-, cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,80 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: calhas para água corrente, canoas, esteios, etc. . . .
Observações: considerada ótima madeira para obras dentro dágua

ÓLEO-VERMELHO.
NOME CIENTÍFICO: Myroxylon peruiferum L. f.
FAMÍLIA: Legum, Papil.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura:
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: para lanças, eixos de carros de boi, etc. . . .

OSSO-DE-BURRO
NOME CIENTÍFICO: Senefeldera multiflora
FAMÍLIA: Euphorbiaceae.
Habitat:
Altura: cêrca de 15 m; D. A. P.: 0,30 m.
Ocorrência:
Usos locais:

Muell Arg.

OSSO-DE-PORCO
NOME CIENTÍFICO: Senefeldera
FAMÍLIA: Euphorõiceae.
Habitat: •
Ocorrência:

multiflora

Muell. Arg.

Usos locais: barrotes de casas.
P A R A J Ü , parajuba.
NOME CIENTÍFICO: ManilJcara elata (Fr. Aliem.) Chev.
FAMÍLIA: Sapotaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,60 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais; madeira para exportação,

J

P A U P A N D E I R O , grão-de-galo, abio do mato.
NOME CIENTÍFICO: Pradosia lactescens (Vell.) Kuhl.
FAMÍLIA: Sapotaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 20 m; D. A. P.: 0,35 m.
Ocorrência:muito comum.
Usos locais:
PAU S A N G U E
NOME CIENTÍFICO: Pterocarpus violaceus Vog.
FAMÍLIA: Legum. Papil.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,40 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais:
P E Q U I Á , peroba.
NOME CIENTÍFICO: Aspidosperma sp.
FAMÍLIA: Apocynaceae.
Habitat: nas encostas.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,40 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais:
P E R E I R A , pereirinha, pau pereira.
NOME CIENTÍFICO: Platycyamus regnelli Benth.
FAMÍLIA: Legum. Papil.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 25 m; D. A. P.: 0,50 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais.
P E R O B A A M A R E L A , peroba osso.
NOME CIENTÍFICO: Aspidosperma sp.
FAMÍLIA: Apocynaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos,

Altura-, cêrca de 40 m; D. A. P.: 0,80 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: soalhos de casas.
PEROBA CANDEIA
NOME CIENTÍFICO: Aspidosperma.
FAMÍLIA: Apocynaceae.
Habitat: terra boa.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,70 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais:
%

P E R O B A ROSA
NOME CIENTÍFICO: Aspidosperma peroba Fr. Aliem. ( = A. popolyneuron Muell Arg.).
FAMÍLIA: Apocynaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 30 m. D. A. P.; 0,80 m.
Ocorrência: muito rara.
Usos locais:
PIQUÍ, piquí mirindiba, mirindiba.
NOME CIENTÍFICO: Caryocar barbinerve Miq.
FAMÍLIA: Caryocaraceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 1,30 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais:
PITOMBA.
NOME CIENTÍFICO: Talisia sp.
FAMÍLIA: Sapindaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 40 m; D. A. P.: 1,00.
Ocorrência: muito comum,
Usos locais;

PAU R O X O , roxinho.
NOME CIENTÍFICO: Peltogyne confertiflora (Hayne Benth.).
FAMÍLIA: Legum. Caesalp.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 40 m; D. A. P.: 1.20 m.
Ocorrência: relativamente comum.
Usos locais: vigamentos, cabos de ferramentas e quilhas.
SAPUCAIA
NOME CIENTÍFICO: Lecythis sp.
FAMÍLIA: Lecythidaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,90 m.
Ocorrência: muito comum
Usos locais:
SUCUPRA PRETA
NOME CIENTÍFICO: Bowdichia sp.
FAMÍLIA: Legum. Papil.
Habitat: nos brejos.
Altura:
Ocorrência:
Ocorrência:
Usos locais:
TAMBOR.
NOME CIENTÍFICO: Rinosa sp.
FAMÍLIA: Verbenaceae.
Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 35 m; D. A. P.: 0,50 m.
Ocorrência: muito comum.
Usos locais: caibros e lenha.
TATO.
NOME CIENTÍFICO: Minquartia
FAMÍLIA: Olacaceae.

punctata

(Radlk) Sleumer.

Habitat: indiferentemente nos solos sêcos ou úmidos.
Altura: cêrca de 30 m; D. A. P.: 0,60 m.
Usos locais: vigamentos de casas.
V I D R O , carvoeiro.
NOME CIENTÍFICO: Tetrastylidium
brasiliense Engl.
FAMÍLIA: Olacaceae.
Habitat:
Altura: cêrca de 15 m; D. A. P.: 0,35 m.
Ocorrência: relativamente em pequeno número.
Usos locais: ótima para carvão.
8 — N u m a síntese grosseira,, podemos grupar algumas
espécies, do seguinte modo, para a Zona dos Tabuleiros Costeiros:
a)
b)
c)

Exemplares raros: cedro, ipê, jacarandá caviüna, peroba-de-campos, vinhático, etc.
Exemplares pouco comuns: andá-açú, angico, capaiba, óleo pardo, óleo vermelho, roxinho, etc.
Exemplares comuns: barriga dágua, caixeta, gibatão, jatobá, corrubixá, braúna, inaiba-de-rego (Fig.
10), maçaranduba, macanaiba, oiticica, parajuba,
pequí, sapucaia, etc.

9 — N a estrutura das matas dos tabuleiros costeiros,
constatamos os seguintes elementos, nos locais que reputamos
ainda não devastados pelo homem.
a)

Área intocada pelo fogo, embora a própria fisionomia da vegetação seja bastante sêca. A floresta é formada por árvores altas, bastante espaçadas entre si,
de modo que os raios solares, pouco intensos atingem
alguns trechos da superfície. As altas copas se tocam,
formando um estrato impenetrável à vista. N ã o se
formam estratos sub-arbóreos, embora ocorram,

esparsadamente, palmeiras imburí —
Polyandrococcos
caudesencens Barb. Rodr. — Palmae; Neomarica spp.;
Marantaceae;
Bromeliaceae e diversas arvoretas. O
solo é recoberto por uma camada de folhas mortas
que, em média, possue 5 cm de espessura. Tal camada
repousa sôbre um nível arenoso que, logo em seguida
é substituído por uma camada de argila esbranquiçada
e manchada por detritos vegetais.
Estavam germinando ativamente as sementes de, principalmente, Itapicurú — Goniorrhachis marginata Taub. — Legum.
Caesalp.; Oití-coró — Moquilia salzmannii Hook f. — Rosaceae;
Bicuíba — Virola bicuhyba (Schott) Warb —
Myristicaceae;
Laranjinha — Swartzia sp. — Legum. Papil.
Os exemplares jovens mais comus, pertenciam principalmente a Itapicurú — Goniorrhachis marginata Taub. — Legum.
Caesalp.; Angico — Piptadenia sp. — Legum. Mimos.;
Pau
sangue — Pterocarpus violaceus Vog. — Legum. Papil; Tambor — Rinorea sp. —
Verbenaceae.
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Fig. 1 — Mapa do norte espirosantenre. Estão
rios mencionados no trabalho. O limite entre
artificiais, foi determinado com auxilio da
faixas de vôo "trímetrogon" do

assinaladas apenas as estradas percorridas e os
a zona de florestas contínuas e a dos campos
interpretação aerofotogramétrica, usando-se as
Conselho Nacional de Geografia.

ARQUEANO
PLIOCENO
QUATERNAK1 O

Fig. 2 — Bloco esquemátlco da região ao
norte do Rio São Matheus.
A — Zona litorânea
B — Zona dos Tabuleiros Costeiros
C — Zona das Serras Interiores.

Fig. 6 — Linha de contacto entre as formações arqueanas da zona sé ca (ao f u n d o da foto e,
as formações pliocênlcas da zona B. Na cachoeira do Rio Barra Sêca ai existente, as aguas
caem do degrau arqueano, que aparece na foto.

Fig. 10 — Exemplar de
"Inalba de rego" — Eschweilera jarana
(Huber,
Ducke com 25-30 metros de
altura na zona B das matas
dos tabuleiros costeiros. A
mata primitiva Já está bast a n t e modificada, tendo sido intensa a retirada de
madeiras comerciais.

BIGNONIACEAE BRASILENSES NOVAE" (*)
AUCTORE
JOSÉ CORRÊA GOMES JUNIOR
Hortus Botanicus Fluminis Januarii

Spathicalyx J. C. Gom. n. gn.
Calyx spathaceus, prominente quinquenervus, ápice acutus,
extus minute pilosulus, intus glaberrimus. Corolla tubulosa, tubo
longissimo angusto, superne pauce ampliato. extus et lobis intus
minute capitellato-puberula, intus glabra, prope insertionem
staminum glandulis patelliformibus dense inspersa. Stamina
exserta, filamentis prope basin faucis corollae affixis, glabris,
leviter curvatis, thecis curvis, parallelis longis obversis, glabris,
conectivo triangulari-elongato; stamininodio erecto longo, ápice
leviter curvato; pollinis granulis sphaericis, trisulcatis, triporatis,
exina microreticulata, 40-50 micra diâmetro. Discus brevissimus.
Ovarium subcylindricum, longum, albido-hirsutum; ovulis pro
loculo pluriseriatim affixis. Stylus ex basi usque ad médium
puberulus, pilis patentibus, longissimus; stigmate foliaceo,
glabro, oblongo-lanceolato.
Capsulam desideratur.
Frutex scandens ramis ferrugineis-pilosulis vel glabris,
pauce lenticellosis, striatis. Folia petiolata, conjugata, cirrho
terminali trifurcato, ramis curvatis; lamina foliolorum ovatoelliptica, obovata vel elliptica, utrinque hirsuta, prominente
venulosa, basi rotundata vel subcordata, ápice acuto, mucronato;
phyllis stipulas simulantibus oblongo-linearibus, acutis. Inflorescentia, bracteae, bracteolaeque incognitae.
(.•) Trabalho apresentado ao VIII Congresso Internacional de Botânica, realizado em
Paris, 1 14 de J u l h o de 1954.

Forma calycis et cirrhis trifurcatis ad Neojobertiam
et
Dolichandram accedit. Corolla tubo longo Tanecium et Leucocalantha in memoriam revocat. Pollinis granulis, forma ovarii,
ovulorum dispositione, et caeteris, ab omnibus optime recedit.
Spathicalyx kuhlmannii J. C. Gom. n. sp.
Frutex scandens, ramis ferrugineis pilosulis vel glabris,
pauce lenticellosis, striatis. Folia conjugata cirrho terminali
spiralato, trifurcato, 10-15 cm. longa, decussata, longe petiolata,
petiolis hirsutis ferrugineis, striatis, terestis, 2,5-8 cm. longis, articulatis, petiolulis hirsutis ferrugineis, leviter canaliculatis, 0, 5-8
cm. longis, lamina foliolorum ovato-elliptica, obovata vel
elliptica, utrinque hirsuta, prominente venulosa, basi rotundata
vel subcordata, ápice acuto mucronato, 5-10 cm longo, 4-8 cm
lata; phyllis stipulas simulantibus oblongo-linearibus, ápice
acutis, hirsutis ferrugineis, 2,5 mm. longis. Inflorescentiam,
bracteas, bracteolasque non vide. Pedunculis cum pedicello articulatis, 2,5 cm. longis, hirsutis ferrugineis.
Calyx in sicco pallide castaneo-ferrugineus, 5-7 cm. longus,
extus pilosus, intus glaber, spathaceus, prominente quinquenervus, ápice acutus. Corolla longa, tubulosa, tubo angusto cylindraceo, superne pauce ampliato, extus et lobis intus minute
capitellato-puberula, intus glabra, prope insertionem staminum
glandulis patelliformibus inspersa, 10-12 cm. longa, lobis obtusis
nunc acutis 3-4 cm. longis, 1, 5-2, 5 cm. latis. Stamina exserta,
prope basin faucis corollae affixa, filamenta glabra, leviter, curvata majora 3-3,5 cm. longa, minora 2-2,5 cm. longa; staminodio
12-15 mm. longo, erecto, prope ápice leviter curvato, minute
piloso. Thecis curvatis parallelis longis obversis, glabris,
conectivo triangulari elongato. Pollinis granulis sphaericis, trisulcatis, triporatis, exina microreticulata, 40-50 micra diâmetro.
Discus brevissimus 1 mm. altus, glaber. Ovarium subcylindricum
4-5 mm. longum, albido-hirsutum; ovulis pro loculo pruriseriatim
affixis. Stylus ex basi usque ad médium puberulus, pilis patentibus, longissimus 12-15 cm. longus, stigmate lanceolato 8 mm.
longo, glabro. Capsulam desideratur.

Habitat in Sumaré, prope Distrito Federal, collegit J. G.
Kuhlmann, s/n. a , 5-XII-1932, RB 77, 623 (Typus!).
Kuhlmannia J. C. Gom. n. gn.
Calyx tubuloso-campanulatus, truncatus, extus glaber, intus
papillosus. Corolla infundibuliformis, tubo angusto longo, extus
glabra, intus prope insertionem staminum capitellato-puberula.
lobis utrinque minute puberulis, aestivatione imbricata Stamina
subexserta, didynama, curvata, filamenta glabra, supra basin
tubi corollae innixa, thecis glabris, flexuosis, rima longitudinaliter dehiscentibus, pollinis granulis globosis trisulcatis, exina
minute reticulata. Staminodium filiforme erectum, ápice
obtusum. Discus carnosus brevis. Ovarium, oblongum, glabrum:
ovulis biseriatim pro loculo affixis. Stylus glaber, stigmate trian
gulari glabro. Capsula magna, elongata, ensiformis complanata,
glabra, striato-rugosa, basi apiceque acuta. Semina alata, compressa membranacea, tenuissima, castaneo-rubra. Frutex scandens, ramulis glabris, striatis. Folia biternata, conjugata cirrho
terminali, trifurcato, ramis uncatis; foliola petiolata. integerrima,
elliptica, oblonga vel ovata, utrinque glabra, subtus prominente
reticulato-venulosa, basi rotundata, subcordata vel assymetrica;
ápice apiculato; phylla stipulas simulantia triangularia cuspidata.
Pannicula pauciflora, terminalis; bracteis bracteolisque caducis.
Ad Neojobertiam H. Baill. tantum accedit folio pinnato
cum cirrho trifurcato et capsula ensiformi; recedit calyce tubo
loso-campanulato, pollinis granulis trisulcatis exina microreticulata.
Nomem generis botanicum J. G. Kuhlmann dicatum.
Kuhlmannia colatinensis J. C. Gom n. sp.
Frutex scandens, ramis gracilibus, glabris. striatis. Foliis
biternatis conjugatis cirrho terminali trifurcato, ramis uncatis;
petiolo striato, glabro, canaliculato, 1,5-4 cm. longo, petiolulis
cum antecedentibus identicus, lateralibus 3-10 mm. longis, terminali 5-15 mm. longo; foliola petiolulata, integerrima, elliptica.
oblonça vel ovata, utrinque glabra, subtus prominente reticulatovenulosa, basi rotundata, subcordata vel assymetrica, apiceque

apiculato, lateralibus 3-6,5 cm. longis, 2-3,5 cm. latis, terminali
4-8 cm. longo, 2,5-5 cm. lato; phylla stipulae simulantia triangularia cuspidadta. Pannicula teminalis, pruciflora, 8 cm. longa,
rachi glabra, striata; bracteis bracteolisque caducis, pedunculis
cum pedicello 2-3,5 cm. longis. Calyx tubuloso-campanulatus,
truncatus, extus glaber, prope basin glandulosus, intus papilosus,
6-10 mm. longus, Corolla infundibuliformis, tubo augusto,
striato-nervosa, extus glabra, intus prope insertionem staminum
capitellato-puberula, 3,5-4 cm. longa, lobis obtusis utrinque
dense minuteque puberulis. Stamina didynama, curvata; filamenta glabra majora 20-22 mm. longa, minora 12-15 mm. longa,
priora 13 mm. ulteriora 15 mm. supra basim corollae affixa;
staminodio 8 mm. longo, erecto, glabro, ápice obtuso; thecis
oblongis, glabris, 3,5-4 mm. longis, rima longitudinaliter
dehiscentibus, flexuosis, subexsertis; pollinis granulis trisulcatis
rariusve quadrisulcatis, exina microreticulata, granula globosa.
Discus carnosus 1 mm. altus, glaber; ovario oblongo, glabro
3 mm. longo, ovulis biseriatim pro loculo affixis. Stylus glaber
15-20 mm. longus, stigmate triangulari, glabro. Capsula magna,
elongata, complanata, glabra, minute striato-rugosa, basi apiceque acuta, 43 cm. longa, 3 cm. lata in media parte. Semina alata,
compressa, membranacea, tenuissima, castaneo-rubra.
Habitat in Colatina, prope Estado do Espírito Santo,
Collegit J. G. Kuhlmann 6 . 5 6 7 , 30-XI-1943. RB 6 2 . 8 4 0
( T y p u s ! ) ; Collegit A. P. Duarte 3 . 7 3 1 et J. C. Gomes Jr. 458,
in Vale do Canaã, 23-XI-1953; A. P. Duarte 3 . 7 4 9 et J. C.
Gomes Jr. 504, in São João de Petrópolis, 23-XI-1953, prope
Estado do Espírito Santo.
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