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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste no levantamento taxonômico da família Rubiaceae 

Juss., em um remanescente de floresta atlântica no estado do Rio Grande do Norte, área 

conhecida localmente como Mata do Jiqui (5º 46' S e 35º 12' W). A Mata do Jiqui está 

situada em uma fazenda pertencente à Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 

Grande do Norte (EMPARN) no município de Parnamirim e ocupa uma área de 79 ha. 

A vegetação da área é classificada como Floresta Estacional Semidecidual, pertencendo 

ao domínio Mata Atlântica e o solo como Neossolos Quartizarênicos Órticos 

Latossólicos. Este estudo foi baseado em análises morfológicas comparativas, utilizando 

amostras obtidas em campo no período de setembro/2008 a setembro/2009 e coleções 

herborizadas pertencentes ao acervo dos Herbários UFRN (Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte) e Prof. Lauro Pires Xavier – JPB (Universidade Federal da Paraíba). 

Foram registradas 15 espécies pertencentes a 12 gêneros. Os gêneros mais 

representativos foram Diodella Small. (3) e Chiococca P. Browne (2); e os demais, 

Alseis Schott, Borreria G. Mey., Cordiera A. Rich. Ex DC., Guettarda L., 

Margaritopsis C. Wright , Mitracarpus Zucc. ex Schult. & Schult. f., Psychotria L, 

Richardia L., Staelia Cham. & Schltdl. e Tocoyena Aubl., com uma espécie cada. Os 

principais caracteres utilizados para separar as espécies foram à forma das estípulas e os 

tipo e/ou posição das inflorescências. Quanto à distribuição dos táxons na área de 

estudo, as espécies herbáceas como Richardia grandiflora (Cham & Schltdl.) Steud, 

Diodella apicullata (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete, Spermacoce verticillata (L.) 

e Diodella sp, foram amplamente registradas nas áreas de bordas onde existe intensa 

luminosidade, enquanto Mitracarpus hirtus (L) DC. e Spermacoce latifolia Aubl. se 

desenvolvem em áreas mais sombreadas. Já Staelia aurea K. Schum. apresentou 

distribuição mais restrita, conhecida de alguns indivíduos em um único local. 

Psychotria bahiensis DC. e Margaritopsis carrascoana (Delprete & E. B. Souza) C.M. 

Taylor & E. B. Souza, foram amplamente encontradas tanto no interior da floresta como 

nas bordas onde há sombreamento. Alseis pickelii Pilg. & Schmale, é um dos principais 

componentes arbóreos, contribuindo com a formação do dossel; já os demais táxons 

foram encontrados tanto nas bordas quanto no interior da mata. São apresentadas chaves 
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para gêneros e espécies, descrições morfológicas, ilustrações, comentários sobre 

afinidades taxonômicas, distribuição geográfica, dados fenológicos e ecológicos dos 

táxons. 

Palavras chave: Rubiaceae, diversidade florística, flora potiguar, Floresta Atlântica. 

 

ABSTRACT 

 

The present study consists of a taxonomic survey of the family Rubiaceae Juss., in 

an Atlantic Forest remnant in the state of Rio Grande do Norte, Brazil, an area known 

locally as Mata do Jiqui (5º 46' S and 35º 12' W).  Mata do Jiqui (79 ha) is located on a 

farm belonging to the Agriculture Research Corporation of Rio Grande do Norte 

(EMPARN) in the city of Parnamirim. The vegetation is classified as semideciduous 

seasonal forest, belonging to the Atlantic Forest domain and the soil as latosolic orthic 

quartzarenic neosoil. This study was based on comparative morphological analyses, 

using samples obtained in the field between September 2008 and September 2009 and 

from the herbarium collection at UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) 

and the Prof. Lauro Pires Xavier collection – JPB (Universidade Federal da Paraíba). 

Fifteen species belonging to 12 genera were recorded. The most representative genera 

were Diodella Small. (3) and Chiococca P. Browne (2); and the others: Alseis Schott, 

Borreria G. Mey., Cordiera A. Rich. Ex DC., Guettarda L., Margaritopsis C. Wright , 

Mitracarpus Zucc. ex Schult. & Schult. f., Psychotria L, Richardia L., Staelia Cham. & 

Schltdl. and Tocoyena Aubl., with one species each. The main characters used to 

separate the species were shape of the stipules and type and/or position of the 

inflorescences. In relation to taxa in the study area, herbaceous species such as 

Richardia grandiflora (Cham & Schltdl.) Steud, Diodella apicullata (Willd. ex Roem. 

& Schult.) Delprete, Spermacoce verticillata (L.) and Diodella sp were widely recorded 

on the edges with intense luminosity, whereas Mitracarpus hirtus (L) DC. and 

Spermacoce latifolia Aubl. develop in more shady areas. Staelia aurea K. Schum. 

exhibited more restricted distribution, represented by a few individuals at a single site. 

Psychotria bahiensis DC. and Margaritopsis carrascoana (Delprete & E. B. Souza) 

C.M. Taylor & E. B. Souza were abundantly found in both the interior of the forest and 

along shady edges. Alseis pickelii Pilg. & Schmale is one of the main arboreal 

components, contributing to canopy formation, whereas the other taxa were found on 
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the edges and in the interior of the forest. We present genus and species keys, 

morphological descriptions, illustrations, comments about taxonomic affinities, 

geographic distribution, as well as phenological and ecological taxon data. 

Keywords: Semideciduous Forest, floristic diversity, Rio Grande do Norte flora, 

Atlantic Forest. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Rubiaceae é a quarta família mais representativa em número de espécies entre as 

Angiospermas, sendo superada somente pelas Orchidaceae, Asteraceae e Fabaceae. 

Abrange aproximadamente 12.000 espécies e 637 gêneros (Robbrecht, 1988) e sua área 

de distribuição geográfica compreende principalmente as regiões tropicais e 

subtropicais atingindo, também, as regiões temperadas e frias da Europa e norte do 

Canadá (Judd et al. 2008). 

No Brasil, de acordo com Souza & Lorenzi (2008) ocorrem ca. 120 gêneros e 

2.000 espécies de Rubiaceae, sendo considerada uma das principais famílias da flora. Já 

segundo Barroso et al. (1991), suas espécies estão distribuídas por diversas formações 

vegetacionais do território brasileiro, sendo registradas principalmente no domínio 

Atlântico. 

Segundo Taylor et al. (2007) a família pode ser facilmente reconhecida em campo 

devido às suas folhas simples, geralmente opostas cruzadas e pela presença de estípulas 

interpeciolares. A maioria das espécies são árvores de pequeno porte ou arbustos muito 

freqüentes no subosque. 

Dentre os representantes de Rubiaceae, o café (Coffea arabica L. e C. canefora 

Pierre ex A. Froehner) se destaca como a principal espécie de interesse econômico. 

Destacam-se também espécies utilizadas na alimentação como o “jenipapo” (Genipa 

americana L.), o “pau-mulato” (Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. 

Schum.) que é conhecido pelo seu potencial medicinal, além de algumas espécies de 

importância ornamental como o “jasmim-do-cabo” (Gardenia jasminoides J. Ellis), 

“ixora” (Ixora spp.), “mussenda” (Mussaenda spp.), entre outras (Souza & Lorenzi, 

2008; Ribeiro et al., 1999). 

Desde sua descrição original, a família tem passado por algumas mudanças quanto 

à delimitação taxonômica e, ainda hoje, a macrossistemática da família é debatida, 

sendo um dos motivos desta discussão a sua expressiva diversidade morfológica (Rova 

et al., 2002).  

A circunscrição das subfamílias de Rubiaceae é assunto controverso. Para 

Verdecourt (1958), a família compreende três subfamílias Rubioideae, Cinchonoideae e 
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Guettardoideae, reconhecidas principalmente pelo hábito, estípulas, tipo de indumento, 

presença de ráfides nas folhas e prefloração das corolas. 

Posteriormente Robbrecht (1988) propôs quatro subfamílias (Ixoroideae, 

Cinchonoideae, Antirheoideae e Rubioideae) e 39 tribos. No entanto, em estudos mais 

recentes utilizando análises combinadas de DNA nuclear (nDNA) e do cloroplasto 

(cpDNA), Robbrecht & Manen, 2006 reconheceram apenas duas subfamílias, 

Cinchonoideae (geralmente com ráfides ausentes; corola com prefloração contorcida, 

imbricada ou valvar; e apresentação secundária de pólen) e Rubioideae (ráfides 

presentes; corola com prefloração valvar; e heterostilia frequente). De acordo com os 

mesmos autores, a subfamília Cinchonoideae está dividida em duas super tribos: 

Ixoridinae (com frutos carnosos, número de óvulos variáveis, sendo na maioria um por 

lóculo e ráfides ausentes); e Cinchonidinae (com frutos predominantemente secos, 

óvulos numerosos, exceto em Cephanlantinae). Para a subfamília Rubioideae também 

são reconhecidas duas super tribos: Psychotriidinae (com espécies predominantemente 

arbóreas, inflorescência geralmente terminal, um a dois óvulos por lóculo, mais 

numerosos em Schradereae, frutos predominantemente carnosos, maioria drupas); e 

Rubiidinae (predominantemente herbáceas; inflorescência em posição variada, óvulos 

variando de muitos a um por lóculo, frutos geralmente secos). 

Estudos filogenéticos recentes (Bremer, 2009) sugerem a sustentação de apenas 

três subfamílias: Rubioideae (18 tribos), Cinchonoideae (9 tribos) e Ixoroideae (15 

tribos), além da tribo Coptosapelteae, que deverá ser separada em outra subfamília, pois 

não se encaixa em nenhum dos grupos anteriores. Entretanto, para uma classificação 

mais definitiva provavelmente serão necessários incluir um maior número de gêneros 

nas análises. Até o presente mais de 200 gêneros ainda não foram incluídos nas 

publicações utilizando análises moleculares.  

Alguns autores destacam-se na elaboração de estudos taxonômicos sobre 

Rubiaceae na América do Sul: Cabral & Bacigalupo (1999; 2001; 2005) que 

propuseram respectivamente mudanças nomenclaturais para Borreria G. Mey. e 

Galianthe Griseb.; reconheceram duas novas espécies de Spermacoceae e uma nova 

combinação Borreria pulchristipula (Bremek.) Bacigalupo & E. L. Cabral para a flora 

de São Paulo; estabeleceram o gênero o Scandentia E.L. Cabral & Bacigalupo (tribo 

Spermacoceae), o qual está representado por quatro espécies exclusivas do Brasil; e 

relataram a ocorrência de três espécies de Borreria (Borreria limae Sucre, Borreria 
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scabiosoides Cham. & Schltdl. var. scabiosoides e B. scabiosoides var. anderssonii 

(Standl.) Steyerm., e B. wunschmannii K. Schum.), como novos registros para a Bolívia. 

Mendoza et al. (2004) elaboraram um guia ilustrado das Rubiaceae para a Colômbia, no 

qual foram registrados 114 gêneros; Bacigalupo & Cabral (2005; 2006) descreveram 

duas novas espécies (Borreria santacruciana Bacigalupo & E.L. Cabral e Mitracarpus 

bicrucis Bacigalupo & E.L. Cabral) durante a revisão da tribo Spermacoceae para a 

flora da Bolívia e apresentaram novas combinações para o gênero Diodella Small, antes 

incluídas em Diodia L.. Salas & Cabral (2006a) que descreveram uma nova espécie 

Staelia longipedicelata Salas & Cabral, e uma nova combinação para o gênero Staelia 

Cham. & Schltdl. na Bolívia; Cabral & Salas (2007), descreveram Coccocypselum 

pulchellum Cham. (Rubiaceae), para a Argentina. 

No Brasil, os primeiros trabalhos abrangendo a taxonomia de Rubiaceae foram 

os apresentados na Flora Brasiliensis e elaborados por Müller (1881; 1883) e 

Schumann (1888; 1889) na qual a família foi representada por 99 gêneros e 1.043 

espécies. Este trabalho teve grande importância e ainda hoje é usado como base para 

qualquer estudo taxonômico do grupo. Embora estudos recentes evidenciem a 

necessidade de atualização, tanto da interpretação morfológica de caracteres, quanto da 

reavaliação taxonômica (Pereira, 2007). 

Merecem destaque alguns trabalhos mais amplos ou mais restritos focando as 

espécies brasileiras, como os realizados por Prado (1987) que apresentou a revisão do 

gênero Tocoyena Aubl., visando estabelecer a delimitação correta das espécies 

brasileiras e fornecer dados morfogeográficos; Macias (1988) que realizou a revisão do 

gênero Posoqueria Aubl. destacando a morfologia e taxonomia dos táxons estudados. 

Ainda como resultado deste trabalho, foi publicada uma espécie nova para a ciência 

(Macias & Kinoshita, 2003).  

Germano Filho (1999) realizou estudos taxonômicos sobre o gênero Bathysa C. 

Presl., listando sete espécies para o território brasileiro; Costa & Mamede (2002) 

estudaram o gênero Coccocypselum P. Browne no estado de São Paulo reconhecendo 

oito espécies; Delprete & Cortés-B. (2006) que realizaram uma sinopse atualizada dos 

gêneros e uma listagem preliminar das espécies de Rubiaceae encontradas nos Estados 

de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde lista  um total de 68 gêneros e 269 

espécies. 
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Trabalhos sobre a família em áreas pontuais também merecem destaque, como os 

apresentados por Pereira et al. (2006) que estudaram a família Rubiaceae Juss. na 

Reserva Florestal da Mata do Paraíso em Viçosa, MG, na qual foram registrados 14 

gêneros e 30 espécies; Hottz et al. (2007), que apresentaram um trabalho sobre a família 

em Marambaia, registrando 40 espécies distribuídas em 23 gêneros nas diversas 

formações vegetais; Pereira (2007) quedesenvolveu um estudo sobre as Rubiaceae Juss. 

do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, Mato Grosso do Sul, na qual foram 

identificadas 45 espécies reunidas em 24 gêneros; Taylor et al. (2007) realizaram o 

levantamento de Rubiaceae da Reserva Ducke (Amazonas), listando 37 gêneros e 99 

espécies. 

A descrição de novos gêneros e espécies, e também novas combinações de 

gêneros tem contribuído para o conhecimento da diversidade da família Rubiaceae no 

Brasil. Destacam-se os trabalhos de Delprete (1999), que descreveu o gênero Riodocea 

(Rubiaceae, Gardenieae), para a Mata Atlântica brasileira; Gomes (2003) propôs uma 

nova espécie de Coussarea Aubl. (C. bocainae) e três de Faramea Aubl. (F. 

hymenocalyx; F. paratiensis; e F. picinguabae); Mendaçolli (2003) propôs uma nova 

espécie de Galium L. para o Estado de São Paulo; Delprete & Souza (2004) uma nova 

espécie de Psychotria L. para o nordeste brasileiro; Cabral & Bacigalupo (2004) 

descreveram quatro novas espécies de Borreria (B. amapaiensis; B. guimaraesensis; B. 

multibracteata; e B. tocantinsiana) e uma subespécie (B. capitata subsp. restingicola) 

para o Brasil após analisar principalmente coleções dos estados do Amapá, Paraná e Rio 

de Janeiro; Boom (2005) que propôs duas novas espécies de Remijia DC. para 

Amazônia; e Salas & Cabral (2006b), descreveram uma nova espécie de Staelia para a 

flora do Brasil.  

Delprete (2007) propôs novas combinações e novos sinônimos do gênero 

Spermacoce para as floras de Goiás, Tocantins e das Guianas; Silva Neto & Ávila 

(2007), descreveram uma nova espécie de Randia L. para o Estado do Rio de Janeiro; 

Delprete & Kirkbride (2008) propuseram a correção de vários nomes aplicados 

incorretamente, todos relacionados a Spermacoce schumanni (Standl. ex Bacigalupo) 

Delprete.  

Na região nordeste destacam-se os trabalhos de Souza & Sales (2004) que fizeram 

o levantamento do gênero Staelia Cham. & Schltdl. para o estado de Pernambuco, 

listando quatro espécies; Pereira & Barbosa (2004, 2006) que realizaram, 
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respectivamente, estudos sobre a família Rubiaceae na Reserva Biológica Guaribas na 

Paraíba considerando os representantes das Subfamílias Antirheoideae, Cinchonoideae e 

Ixoroideae e posteriormente, da Subfamília Rubioideae; Melo & Barbosa (2007) 

estudaram as espécies de Borreria na Mata do Buraquinho, João Pessoa/PB, registrando 

três espécies; Jardim & Zappi (2008a, b e c) descreveram respectivamente, duas novas 

espécies de Faramea Aubl. (F. atlantica e F. bicolor) para o leste do Brasil; duas novas 

espécies de Faramea Aubl. (F. nocturna e F. biflora) e uma nova espécie de 

Carapichea Aubl. (C. lucida) na Floresta Atlântica da Bahia; Pereira & Barbosa (2009) 

descreveram uma nova espécie de Coussarea Aubl. (Rubiaceae) para a Mata Atlântica 

no estado da Bahia. 

No Rio Grande do Norte, o conhecimento da família rubiaceae se restringe aos 

táxons inseridos em listagens florísticas publicadas para algumas áreas restritas (Freire, 

1990; Oliveira et al., 2001; Cestaro & Soares, 2004; Almeida Jr et al., 2006; Cezar et 

al., 2006). O presente trabalho é, portanto, o primeiro levantamento da família realizado 

no estado. 

Vale salientar também a expressiva biodiversidade da área de estudo que, sob 

intensa pressão imobiliária, sofre com a antropização de seu entorno. 

Com base nas considerações acima, o presente estudo teve como objetivos: 

realizar o tratamento taxonômico e florístico das espécies de Rubiaceae na Mata do 

Jiqui, município de Parnamirim/RN, visando contribuir para o conhecimento da flora da 

Mata Atlântica, bem como, fornecer subsídios para futuras revisões taxonômicas desta 

família; identificar as Rubiaceae ocorrentes na Mata do Jiqui; reconhecer os seus 

caracteres morfológicos diagnósticos; fornecer informações quanto à sua fenologia; 

descrever, ilustrar e elaborar chaves para a identificação das espécies; além de 

contribuir para o incremento do acervo do Herbário UFRN. 
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Resumo - (Rubiaceae em um remanescente de Floresta Atlântica no Rio Grande do Norte, 

Brasil). Este trabalho consiste no levantamento florístico de Rubiaceae em uma reserva de 

mata atlântica conhecida localmente como Mata do Jiqui, localizada no município de 

Parnamirim/RN. Foram analisados espécimes coletados no período de setembro/2008 a 

setembro/2009 e coleções herborizadas depositadas nos Herbários UFRN e JPB. Foram 

reconhecidas 15 espécies pertencentes a 12 gêneros, Chiococca (2), Diodella (2) e 

Spermacoce (2), Alseis, Cordiera, Guettarda, Margaritopsis, Mitracarpus, Psychotria, 

Richardia, Staelia e Tocoyena com uma espécie cada. São apresentadas chaves para as 

espécies, descrições, ilustrações e comentários sobre afinidades taxonômicas, dados 

fenológicos e ecológicos dos táxons e distribuição. Duas novas ocorrências para o RN são 

indicadas. 

Palavras-chave: Floresta semidecídua, diversidade, flora potiguar, Floresta Atlântica.  

 

Abstract - (Rubiaceae in an Atlantic Forest remnant in Rio Grande do Norte, Brazil). This 

work consists of a floristic survey of Rubiaceae in an Atlantic Forest reserve known locally as 

Mata do Jiqui, located in Parnamirim, RN Brazil. We analyzed specimens collected between 

September 2008 and September 2009 and collections deposited in the UFRN and JPB 

herbaria. Fifteen species belonging to 12 genera: Chiococca (2), Diodella (2) and Spermacoce 

(2), Alseis, Cordiera, Guettarda, Margaritopsis, Mitracarpus, Psychotria, Richardia, Staelia 

and Tocoyena (1 species each), were analyzed. We present keys to the species, descriptions, 

illustrations and comments about the taxonomic affinities, phenological and ecological and 

distributional data for the taxa. Two new occurrences for RN are indicated. 

Keywords: Semideciduous Forest, diversity, Rio Grande do Norte flora, Atlantic Forest. 
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INTRODUÇÃO  

Rubiaceae, uma das maiores famílias de angiospermas, possui aproximadamente 12.000 

espécies e 637 gêneros (Robbrecht, 1988), distribuída principalmente nas regiões tropicais e 

subtropicais, com poucos representantes nas áreas temperadas e frias (Hottz et al. 2007). 

Os tratamentos mais abrangentes sobre a taxonomia de Rubiaceae realizados no Brasil 

foram os elaborados por Müller (1881; 1883) e Schumann (1888; 1889), na Flora 

Brasiliensis, nos quais foram descritas 1.002 espécies, reunidas em 99 gêneros e 19 tribos.  

Para a região Nordeste, Barbosa et al. (2006) reconheceram 66 gêneros e 309 espécies, 

destacando-se ainda trabalhos enfocando estudos florísticos sobre a família para os estados da 

Paraíba e Pernambuco (Melo & Barbosa, 2007; Souza & Sales, 2004; Pereira & Barbosa, 

2004; 2006). 

No Rio Grande do Norte, levantamentos florísticos (Freire, 1990; Oliveira et al. 2001; 

Cestaro & Soares 2008; Almeida Jr et al. 2006; Cezar et al. 2006) listam alguns táxons de 

Rubiaceae, porém não existem estudos taxonômicos focados nessa família. 

A área de estudo constitui um importante testemunho da floresta Atlântica original, por 

tratar-se de um remanescente em bom estado de conservação e avançado desenvolvimento 

sucessional (Cestaro & Soares, 2008).  

A cobertura original da Mata Atlântica era de ca. 1.300.000 km2, e se estendia desde o 

Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul (Lins-e-Silva & Rodal, 2008). Hoje, ela está 

restrita a aproximadamente 98.000 km2 de remanescentes, ou 7,6% de sua extensão original 

(Morellato & Haddad, 2000), 

A Mata do Jiqui é um dos maiores fragmentos florestais no entorno da grande Natal, e 

está contornada pelo rio Pitimbu, uma das principais fontes de abastecimento de água potável 

da região. Entretanto, essa região sofre de intensa especulação imobiliária, o que a longo 

prazo poderá torná-la vulnerável devido à falta de conexão com outros fragmentos. 



25 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal, realizar o levantamento florístico das 

Rubiaceae da Mata do Jiqui, município de Parnamirim/RN, visando contribuir para o 

conhecimento da flora da Mata Atlântica nordestina, bem como, fornecer subsídios para 

estudos futuros sobre a família, incluindo informações para ações futuras de conservação na 

área, visto que esta se encontra em região de grande expansão imobiliária. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo - A Mata do Jiqui (5º 56' S e 35º 11' W) está situada em uma fazenda 

pertencente à Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), 

município de Parnamirim – RN (Fig. 1). Este fragmento florestal localiza-se a 3 km da orla 

marítima, e apresenta um relevo plano com declividade inferior a 1% na direção nordeste. A 

palavra “Jiqui” deriva do Tupi-guarani Yiki que significa corvo, ou armadilha para apanhar 

peixe (Bueno 2008:467).  

Na área o clima predominante é do tipo tropical chuvoso, com temperatura média anual 

em torno de 26,4ºC (Jacomine et al. 1971) a vegetação é classificada como Floresta 

Estacional Semidecidual, pertencendo ao domínio da Mata Atlântica (Cestaro & Soares 

2008). O solo encontrado na Mata do Jiqui pertence ao subgrupo dos Neossolos 

Quartizarênicos Órticos Latossólicos (Latossolo Amarelo Distrófico Psamítico), que se 

caracteriza por ser profundo e arenoso originado a partir de rochas sedimentares areno-

argilosas, depositadas no final do período Terciário (Mabesoone et al. 1972). Segundo 

Cestaro & Soares (2008) é um solo excessivamente drenado, fortemente ácido, apresentando 

saturação por alumínio, e baixa saturação de bases e, também pobreza em vários elementos 

essenciais para os vegetais, como fósforo, potássio, cálcio e sódio. 

A Mata do Jiqui é contornada em parte pelo rio Pitimbu, uma das principais fontes de 

abastecimento de água potável de Natal. Trata-se de um remanescente de Mata Atlântica, 
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relativamente bem conservado, embora isolado de outros fragmentos. Não existem registros 

históricos sobre distúrbios como queimadas ou exploração madeireira na área; podendo ser 

considerado um dos maiores fragmentos de floresta urbana do estado.  

 

 

Figura 1 – Mapa de localização da Mata do Jiqui no município de Parnamirim, Rio Grande do 

Norte, Brasil (Fonte: modificado de Cestaro & Soares, 2008). 

 

Coletas de dados - A coleta do material botânico foi efetuada ao longo de trilhas ou nas 

bordas explorando-se ao máximo a área. As excursões foram realizadas mensalmente no 

período de setembro/2008 a setembro/2009. 

Paralelamente, foram realizados registros fotográficos das espécies e observações em 

campo. As coleções resultantes foram incorporadas ao herbário UFRN e duplicatas doadas 

aos herbários RB e JPB. Os materiais foram identificados com o auxílio de chaves analíticas e 

bibliografias especializadas. 
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O estudo taxonômico baseou-se em análises morfológicas comparativas, utilizando 

materiais obtidos durante as coletas e amostras depositadas nos acervos dos herbários UFRN 

e JPB, siglas de acordo com Holmgren & Holmgren 2007. Dados sobre a distribuição 

geográfica das espécies foram obtidos com base na literatura e nas etiquetas dos espécimes 

analisados. 

A terminologia para caracterização das folhas foi baseada em Rizzini (1977), Radford et 

al. (1974), das inflorescências em Rua (1999); dos frutos e sementes em Barroso et al. (1999). 

Já para as abreviaturas dos nomes de autores adotou-se Brummitt & Powell (1992) 

As ilustrações foram realizadas com o auxílio de câmara clara. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram registradas na Mata do Jiqui 15 espécies pertencentes a 12 gêneros, todas com 

ocorrência já citadas para a região Nordeste (Barbosa et.al. 2006). 

As Rubiaceae estão muito bem representadas na área (Fig. 3). Quanto ao hábito, foram 

encontradas duas espécies arbóreas (Alseis pickelli e Tocoyena sellowiana), seis arbustivas 

(Chiococca alba, C. nitida, Cordiera myrciifolia, Guettarda platypoda, Margaritopsis 

carrascoana e Psychotria bahiensis) sendo a maioria espécies ombrófilas; e sete herbáceas 

(Diodella apiculata, Diodella teres, Mitracarpus hirtus, Richardia grandiflora, Spermacoce 

latifolia, S. verticillata, Staelia aurea), a maioria espécies heliófilas presentes em áreas 

abertas no entorno da floresta (Fig. 2). Coutarea hexandra Jacq., uma espécie 

arbustiva/arbórea de ampla distribuição foi citada para área (Cestaro & Soares, 2008), porém 

o material testemunho não foi localizado e durante o presente levantamento nenhum espécie 

pertencente a tal táxon foi encontrado. 
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Figura 2 – Percentagem das formas de vida encontradas em Rubiaceae da Mata do Jiqui. 

 

Ao comparar os resultados encontrados com o de trabalhos semelhantes realizados na 

Paraíba (Pereira & Barbosa 2004, 2006), observa-se que 11 espécies são comuns às áreas, e 

apenas Chiococca nitida, Spermacoce latifolia e Staelia aurea, não foram citadas nesses 

levantamentos. Margaritopsis carrascoana e S. latifolia estão sendo citadas pela primeira vez 

para o estado. 
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Figura 3. Representantes de Rubiaceae da Mata do Jiqui, A. Chiococca alba, inflorescência. B. Chiococca 

nitida, frutos. C-D. Cordiera myrciifolia, inflorescência masculina e fruto. E. Diodella apiculata,hábito. F. 
Diodella teres, hábito. G. Guettarda platypoda, inflorescência. H. Margaritopsis carrascoana, hábito. I. 
Mitracarpus salzmannianus, hábito. J-L. Psychotria bahiensis, flores estaminadas, hábito, e flores pistiladas. M-
N Richardia grandiflora, inflorescência e ramo. O. Spermacoce verticillata, hábito. P. Staelia aurea, hábito. Q. 
Spermacoce latifolia, hábito. R. Tocoyena sellowiana, inflorescência. 
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Rubiaceae Juss., Genera Plantarum 196. 1789. 

Árvores, arbustos, subarbustos ou ervas; raramente lianas ou epífitas; monóicas ou 

dióicas. Ramos, cilíndricos ou tetragonais. Estípulas interpeciolares, raramente intrapeciolares 

(Capirona, Henriquezia, Isertia), livres ou unidas à bainha, de formas variadas (triangulares, 

bífidas, recortadas, fimbriadas), persistentes ou decíduas. Folhas simples, opostas (dísticas ou 

cruzadas) ou verticiladas, de margem inteira, membranácea, papirácea, cartácea ou coriácea, 

geralmente pecioladas, glabras ou pubescentes, domácias ocasionalmente presentes. 

Inflorescências axilares ou terminais, cimosas, paniculadas, racemiformes, tirsóides, captadas 

ou reduzidas a uma flor solitária, sésseis ou pedunculadas, com brácteas e bractéolas, às vezes 

bem desenvolvidas e vistosas. Flores bissexuais ou unissexuais, actinomorfas ou raramente 

zigomorfas, frequentemente distílicas, cálice persistente, truncado, denteado ou lobado, 

usualmente com 2–4–5-lobado, e às vezes com um dos lobos expandido e colorido (Capirona, 

Chimarrhis, Warszewiczia); corola gamopétala, infundibuliforme, tubulosa ou 

hipocrateriforme, 4–5–6(–10)-lobado, prefloração valvar, imbricada ou contorta; estames 

exsertos ou inclusos, 4–5–6(–10), anteras geralmente rimosas, lineares ou oblongas, basifixas 

ou dorsifixas; ovário ínfero ou raramente súpero, 2(–8)-locular, uni a pluriovulado, estigma 

inteiro ou 2–10-partido. Frutos deiscentes ou indeiscentes, bacáceos, drupáceos ou capsulares, 

carnosos ou secos. Sementes (1–)2 a numerosas, de tamanho variável, planas, subglobosas, 

cilíndricas, semicilíndricas ou angulosas, aladas ou não, sulcadas ou não, endosperma bem 

desenvolvido, raramente ausente. 

 

Chave para identificação das espécies de Rubiaceae ocorrentes na Mata do Jiqui, 

Parnamirim – RN  

 

1. Árvores, arvoretas, arbustos ou subarbustos 
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2. Estípulas caducas, persistentes apenas no último nó ou na gema apical; inflorescência 

em racemos espiciformes terminais multifloros; fruto capsular; caule com ritidoma 

sulcado; folhas concentradas no ápice dos 

ramos......................................................................................................... 1. Alseis pickelii 

2’. Estípulas persistentes, permanecendo na maioria dos nós; inflorescências em 

racemos axilares; cimeiras fasciculadas, cimeiras escorpioides, cimeiras uni ou bifloras, 

tirsos, ou dicásios compostos; fruto bacáceo; caule com ritidoma liso, escamoso ou 

estriado; folhas distribuídas por todo ramo. 

3. Ovário trilocular, flores unissexuais .......................... 3. Cordiera myrciifolia 

3’. Ovário bilocular ou tetralocular; flores bissexuais. 

4. Corola amarelo–escuro, tubo 7,5─12 cm compr.; flores 

vistosas................................................................ 12. Tocoyena sellowiana 

4’. Corola branca, creme, amarelo-claro a arroxeada, tubo 0,4─1,5 cm 

compr. flores pouco vistosas. 

5. Inflorescência com uma a duas flores; fruto drupáceo, 

alaranjado a vermelho na maturidade..................................... 

......................................................... 6. Margaritopsis carrascoana 

5’. Inflorescência com mais de quatro flores; fruto drupáceo, 

branco na maturidade. 

6. Estípulas pubescentes; inflorescências em cimeiras 

escorpióides...................................... 5. Guettarda platypoda 

6’. Estípulas glabras; inflorescências em racemos axilares 

pedunculados ou tirsóides. 

7. Estípulas bipartidas; flores sésseis; inflorescências 

em tirsos terminais................... 8. Psychotria bahiensis 
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7’. Estípulas triangulares ou truncadas; flores 

pediceladas; inflorescências em racemos axilares. 

9. Lâmina foliar 1,6─4,8 cm compr., 3─6 pares 

de nervuras secundárias; estípulas triangulares 

..............................................2.1. Chiococca alba 

9’. Lâmina foliar 7,3─10,3 cm compr., 7─10 

pares de nervuras secundárias; estípulas 

truncadas............................ 2.2. Chiococca nitida 

1’. Ervas prostradas ou eretas 

10. Flores hexâmeras; ovário trilocular; estigma trífido; fruto esquizocarpo 

muricado................................................................ 9. Richardia grandiflora 

10’. Flores tetrâmeras; ovário bilocular; estigma capitado ou bífido; fruto esquizocarpo 

liso, piloso a hirsuto, ou cápsula septicida. 

11. Fruto esquizocarpo, separando-se em dois mericarpos  

12. Cálice com quatro lacínios iguais; frutos pilosos a hirsutos; 

inflorescência uni ou biflora..................... 4.1. Diodella apiculata 

12’. Cálice com quatro lacínios desiguais; frutos glabros; 

inflorescência com 2─6 flores........................... 4.2. Diodella teres 

11’. Fruto cápsula septicida  

13. Fruto sub-globoso a elipsóide; cálice com quatro 

lacínios; inflorescências axilares com 2-6 

flores............................................ 10.1. Spermacoce latifolia 

13’. Fruto oblongo a ovado, cálice com dois lacínios; 

inflorescências axilares e terminais, 

multifloras................................ 10.2. Spermacoce verticilata 
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14. Ramos tetragonais no ápice e base, glabros a 

híspidos; cálice com lobos desiguais: dois maiores, dois 

menores fruto com deiscência transversal 

horizontal.........................................7. Mitracarpus hirtus 

14’. Ramos tetragonais no ápice e cilíndricos na base, 

hirsutos; cálice com dois lobos iguais frutos com 

deiscência transversal oblíqua 

................................................................11. Staelia aurea 

 

1. Alseis Schott Syst. Veg. 4(2): 404. 1827.  

 Árvores ou arbustos, glabros a vilosos. Ramos cilíndricos. Estípulas interpeciolares, 

oblongas, triangulares ou acuminadas, cobertas ou não por glândulas. Folhas opostas, 

geralmente cruzadas, pecioladas. Inflorescências racemosas, terminais e/ou axilares, 

espiciformes. Flores actinomorfas, pentâmeras (raramente hexâmera), homostílias; cálice em 

forma de cúpula, raramente dividido em lobos (5), corola campanulada ou cilíndrica; estames 

fixos na base do tubo da corola, exsertos, antera ovada a oblonga; ovário 2-3 locular, 

uniovulado. Fruto cápsula clavada ou turbinada, geralmente curvada no ápice, 2 valvas, 

deiscência septicida. Semente linear a lanceolada. 

O gênero possui distribuição Neotropical, com 16 espécies que se distribuem desde o 

sul do México até o Brasil (Mendonza et al. 2004). Na área de estudo está representado por 

apenas uma espécie. 

 

1.1. Alseis pickelii Pilg. & Schmale, Repert. Sp. Nov. 41: 222. 1937.                       Fig. 4 A-C 

Árvore ou arvoreta, 3─8 m alt. Ramos com ritidoma sulcado, castanhos a acinzentados, 

glabros, entrenós 2,5─5 cm. Estípulas 1,5─3,5×1─1,5 mm, caducas, persistentes apenas no nó 
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apical, triangulares, inteiras, ápice agudo, glabras a pubérulas. Folhas concentradas no ápice 

dos ramos, pecíolo 3─7×2─2,25 cm, glabros, lâmina 2─5,5×1─1,8 cm, ovada a obovada, 

ápice agudo a obtuso, base aguda a atenuada, margem inteira, cartácea in sicco, glabra em 

ambas as faces, 5─9 pares de nervuras secundárias, glabras, nervura principal proeminente na 

face inferior, glabra. Inflorescências em racemos espiciformes 17,5─23,5×2─3,5 mm, 

terminais, multifloros. Flores sésseis, prefloração valvar, botões florais oblongos, ápice 

obtuso a arredondado; cálice 5─6×1─1,5 mm, glabro, lacínios iguais; corola campanulada, 

amarela, glabra na face externa, pilosa na face interna na inserção dos estames, tubo 

4─5×4─5 mm, lacínios triangulares, ápice agudo, 1─1,5×1,5─2 mm; filetes glabros 0,3─0,4 

mm; antera oblonga 1─1,5×0,5 mm, amarela; estilete e estigma não observados; ovário 

pluriovulado. Fruto 1,5─2×0,2─0,35 cm, cápsula, alongada a ovada, subcilíndrica, ápice 

obtuso, glabra Sementes 0,7─1,5×0,05─0,10 mm, fusiformes, estriadas longitudinalmente. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

26/II/2009, fr., D. F. F. Mól & J. G. Jardim 38 (UFRN); idem 10/XII/09, fr., D. F. F. Mól & 

J. G. Jardim 102 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. PARAÍBA: Mamanguape, Rebio Guaribas. Área 

II, 27/IV/2001, fr., M. S. Pereira 338 (JPB); idem II, 28/IX/2001, fl., M. S. Pereira 601 (JPB); 

idem, I, 23/III/2001, fr., M. S. Pereira 336 (JPB). BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE, 

Natal, Parque da Cidade, 25/V/ 2007, M. I. B. Loiola et al. 1074 (UFRN). 

Gênero neotropical com 16 espécies que se distribuem desde o sul do México até o Brasil 

(Mendoza et al. 2004). Na região nordeste ocorre em áreas de Mata Atlântica, matas de 

altitude e em restingas arbóreas, sendo registrada para Paraíba (Pereira & Barbosa 2004). Na 

mata do Jiqui, esta espécie é comumente encontrada como componente da floresta, podendo 

ser facilmente reconhecida pelo caule com ritidoma sulcado, inflorescências em racemos 
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espiciformes, folhas opostas cruzadas concentradas no ápice dos ramos. Coletada com flores 

em janeiro e fevereiro, e frutos em dezembro e fevereiro. 

 

2. Chiococca P. Browne Civ. Nat. Hist. Jamaica 164. 1756. 

Arbustos, trepadeiras ou lianas. Ramos cilíndricos, glabros. Estípulas interpeciolares, 

persistentes, triangulares a deltóides, acuminadas. Folhas opostas, dísticas, pecioladas. 

Inflorescência axilar, paniculadas ou racemosas. Flores bissexuais, pediceladas, prefloração 

valvar, cálice laciniado 4-(5)-6, corola campanulada, infundibuliforme, branca, creme ou 

amarela, glabra externamente, glabra a pulverulenta na face interna, lobos triangulares ou 

oblongos, estames exsertos ou inclusos, anteras geralmente elípticas, ovário ínfero, bilocular, 

uniovulado. Fruto drupáceo, globoso, subgloboso, oblongo a elipsóide. Sementes pequenas, 

oblongas a ovadas. 

Gênero com cerca de 20 espécies que ocorrem na América do Norte, América do Sul e 

Central (Mendonza et al. 2004). Na área de estudo está representado por duas espécies. 

 

2.1. Chiococca alba (L.) Hitchc., Annual Rep. Missouri Bot. Gard. 4 94. 1893. 

              Fig. 4 H-K. 

Arbusto escandente 1─2,5 m alt. Ramos lisos a pouco estriados, castanhos, pubescentes, 

entrenós 2,3─5 cm. Estípulas 2─3×2─3 mm, inteiras, ápice agudo, pubescentes. Folhas 

pecíolo 2─3×0,5─1,5 mm, tricomas curtos vilosos, lâmina 1,6─4,8×0,8─3,0 cm, elíptica a 

ovada, ápice acuminado a agudo, base atenuada a arredondada, margem inteira, membranácea 

in sicco, glabra na face superior e pubérula na face inferior, 3─6 pares de nervuras 

secundárias, tricomas curtos, nervura principal proeminente na face inferior, glabra. 

Inflorescências racemosas 1,4─11 cm, axilares pedunculadas, opostas, multifloras 
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(2)─4─7─(9) flores secundas. Flores botões florais 2─4×1─3 mm, oblongos a obovados, 

ápice agudo, cálice 3─4×1─2 mm, 5-laciniado, pubérulo na face externa; corola 

infundibuliforme, amarela a arroxeada, pentâmera, glabra na face externa, hirsuta na face 

interna, tubo 4─5×2─4 mm, lacínios 2─3×2─3 mm, triangulares, ápice agudo; estames 2─3 

mm, inclusos, presos na base da corola, filetes hirsutos; antera 3─3,5×0,5─1 mm, amarelada, 

glabra, estilete 0,7─0,8 mm, glabro; ovário um óvulo por lóculo, estígma 6─8×0,5─1 mm, 

inteiro, glabro. Fruto 0,6─0,8×0,5─0,7 mm, achatadas quando verde, branca quando madura, 

glabra. Sementes 4─5×2─3 mm, ovaladas a arredondadas, com sulco longitudinal. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

13/II/2009, bot., fl., D. F. F. Mól 32 (UFRN); idem, 26/II/2009, fl., D. F. F. Mól & J. G. 

Jardim 40 (UFRN); idem, 20/V/2009, fr., D. F. F. Mól 62 (UFRN); idem, 28/VIII/2009, fl., 

fr., D. F. F. Mól 87 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Natal, Parque da 

Cidade, Plano Inclinado próximo a Cidade Nova, 31/V/2007, V. R. R. Sena et al. 125 

(UFRN). Rio do Fogo, Distrito de Punaú, área do exército, cerrado, 25/V/2009, A. C. P. 

Oliveira & J. L. Lima 955 (UFRN). Nísia Floresta, 20/IV/08, Sousa 28 (UFRN). 

Distribui-se do Sul dos Estados Unidos até o México, América Central, América do 

Sul e Antilhas. No Brasil, ocorre desde Pernambuco até o Rio Grande do Sul, mostrando-se 

no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Pereira et al. 2006; Delprete e Cortés-B. 2006). Esta 

espécie é comumente encontrada na Mata do Jiqui, principalmente nas bordas com intensa 

luminosidade. É a espécie mais comum deste gênero e facilmente reconhecida por suas 

inflorescências axilares, flores secundifloras, e frutos achatados e de coloração branca quando 

maduros. Foram observadas flores em fevereiro e agosto, e frutos em maio e agosto. 

2.2. Chiococca nitida Bent., J. Bot. (Hooker) 3: 236 1841.                                      Fig. 4 H-K 
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Arbusto 0,5─2 m alt.. Ramos estriados, verde escuro a castanho, entrenós 4,2─7,4 cm. 

Estípulas 1─1,5×2─3 mm, truncadas, inteiras, glabras. Folhas pecíolo 0,4─1×0,1─0,2 mm, 

glabro a piloso; lâmina 7,3─10,3×3,2─4,3 cm, elíptica a ovada, ápice agudo a retuso, base 

atenuada a arredondada, margem inteira, coriácea in sicco, glabra em ambas as faces, 7─10 

pares de nervuras secundárias, glabras, nervura principal proeminente na face inferior, glabra. 

Inflorescências 1,5─3,5 cm, racemosas axilares, pedunculadas, opostas, multifloras (3─15 

flores). Flores botões florais 0,6─0,8×0,2─0,4 mm, oblongos a ovados, ápice agudo a 

arredondado, cálice 2─3×1─2 mm, urceolado, 5-laciniado, piloso; corola infundibuliforme, 

amarela, pentâmera, glabra em ambas as faces, tubo 0,8─1×0,3─0,6 mm, lobos triangulares, 

ápice agudo 0,2─0,25×0,1─0,2 mm; estames inclusos, presos na base da corola, filetes 1,5─2 

mm, hirsutos, antera 3,5─4×0,5─1 mm, oblonga a lanceolada, amarelo claro, glabra, estilete 

0,6─0,8 mm, glabro; ovário um óvulo por lóculo, estigma 0,8─1×0,5 mm, inteiro, glabro. 

Fruto 0,6─0,8×0,4─0,8 mm, drupa, subglobosa a elipsóide, branca quando madura, glabra. 

Sementes 0,4─0,6×0,2─0,4 mm; oblongas, plano-convexas, com pequenas ondulações. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

26/II/2009, fr., D. F. F. Mól & J. G. Jardim 35 (UFRN); idem, 20/IX/2009, fl., fr., D. F. F. 

Mól 64 (UFRN), idem, 28/VIII/2009, bot., fr., D. F. F. Mól & J. L. Lima 85 (UFRN); idem, 

30/IX/2009, bot., fr., D. F. F. Mól 98 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Rio do Fogo, 

Distrito de Punaú, área do exército, cerrado, 25/III/2009, A. C. P. Oliveira 934 (UFRN). 

Macaíba, Colégio Agrícola Jundiaí, 01/III/1999, L. A. Cestaro 485 (UFRN). 

Esta espécie é freqüentemente encontrada na Mata do Jiqui, nas áreas de borda sob 

sombreamento e no subosque da floresta. Chiococca nitida diferencia-se de C. alba por 

apresentar inflorescência ereta, com flores com disposição suboposta, não secundas, corola 
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em tom amarelo mais intenso e pelas folhas com lâminas duas vezes maiores. Foram 

observados frutos em fevereiro, setembro e novembro, e flores em agosto e setembro. 

 

3. Cordiera A. Rich. ex DC., Prodr. 4: 445. 1830. 

Árvores, arvoretas ou arbustos. Ramos cilíndricos às vezes com exsudado resinoso, 

geralmente glabro. Estípulas interpeciolares, persistentes, triangulares a ovadas. Folhas 

opostas, dísticas, pecioladas. Inflorescências, cimosas, terminais, fasciculadas ou captadas, 

com poucas flores ou flores solitárias. Flores sésseis, prefloração imbricada, cálice truncado a 

4─5(7) denteado, corola, hipocrateriforme, alvas a amarelas, (3)4─5─(7) mera, estames 

(3)4─5(7), ovário 2─3─5 locular, óvulos 3 a muitos por lóculo. Frutos bacáceos, carnosos, 

globosos, geralmente negros. Sementes arredondadas, com testa estriada ou não, envolvidas 

por polpa gelatinosa. 

O gênero compreende 24 espécies distribuídas na América Central e do Sul (Taylor et 

al. 2007). Distribuindo-se do México, América Central, Grandes Antilhas, Peru, Bolívia, 

Brasil, Paraguai e norte da Argentina. Na área de estudo ocorre apenas uma espécie. 

 

3.1. Cordiera myrciifolia (Spruce ex K. Schum.) C. Persson & Delprete, Fl. Venez. Guayana 

8: 559-560. 2004.                                   Fig. 5 A-D  

Arbusto 0,80─2 m alt. Ramos estriados, castanho-claros, glabros, entrenós 2─10 cm. 

Estípulas 3─3,5×2─4 mm, inteiras, ápice agudo, glabras. Folhas pecíolo 2─8×1─1,5 mm, 

glabro, lâmina 3,5─11,8×1,5─5,1 cm, elíptica a lanceolada, ápice agudo, base atenuada, 

margem inteira, coriácea in sicco, glabra em ambas as faces, 4─7(8) pares de nervuras 

secundárias, glabras, nervura principal proeminente na face superior, glabra. Inflorescências 

2,3─2,8×1,4─1,8 cm, terminais nos indivíduos masculinos, unifloras nos femininos. Flores 

subsésseis, botões florais 0,7─1,2×0,15─0,25 mm, lanceolados, ápice agudo, cálice truncado 
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1─2 mm compr., pubescente; corola amarela, tetrâmera ou pentâmera, com tricomas hialinos 

e curtos na face externa, tubo 0,7─1,2×0,2─0,6 mm, lacínios 0,4─0,5×0,1─0,6 mm, 

triangulares, ápice agudo; estames inclusos, presos no terço médio da corola, filetes 1 mm 

compr., glabros; antera 1,5─2×0,5─1 mm, oblonga, amarelada, glabra, estilete 

0,5─0,6×0,1─0,15 mm, glabro; ovário trilocular, um óvulo por lóculo; estigma 

0,2─0,25×0,01 mm, inteiro, glabro. Fruto 1,6─1,8×1,8─2,2 cm, negro quando maduro, 

glabra. Sementes 0,5─0,6×0,4─0,5 cm. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

13/II/2009, fr., D. F. F. Mól 31 (UFRN); idem, 26/II/2009, fl., D. F. F. Mól & J. G. Jardim 37 

(UFRN); 10/XII/09, fl., fr., D. F. F. Mól & J. G. Jardim 103 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. PARAÍBA: Rio Tinto, Rebio Guaribas. Área III, 

Mata do Maracujá, 15/XI/2000, bot., M. S. Pereira 220 (JPB); Mamanguape, Rebio Guaribas. 

Área II, 31/V/2001, fr., M. S. Pereira 465 (JPB); idem, II, 22/III/2001, fr., M. S. Pereira 304 

(JPB). 

Ocorre no Panamá, Venezuela, Colômbia, Guianas, Bolívia e Brasil. No Brasil apresenta uma 

ampla distribuição ocorrendo nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, 

Maranhão, Ceará, Mato Grosso e Minas Gerais (Taylor et al. 2007). Na área de estudo, esta 

espécie foi observada freqüentemente no subosque da floresta e nas bordas. Caracteriza-se por 

apresentar inflorescências cimosas fasciculadas terminais, com presença de poucos frutos por 

ramo. A espécie distingue-se das demais ocorrentes na área, por apresentar inflorescências 

cimosas, fasciculadas, terminais nos indivíduos masculinos e unifloras nos femininos. Foram 

observadas flores em novembro e dezembro, e frutos em fevereiro e março.   

 

4. Diodella Small, Fl. Miami 177. 1913. 
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Ervas ou arbustos eretos ou escandentes, ramificados. Ramos tetragonais, lisos a 

pubescentes. Estípulas interpeciolares, persistentes, unidas à base, ápice fimbriado. Folhas 

opostas, cruzadas, séssil, elíptica a lanceolada, podendo ser escabrosa em ambas as faces. 

Inflorescência axilar, capitada ou fasciculada, às vezes com flores solitárias. Flores bissexuais, 

cálice persistente, com duas a quatro sépalas iguais ou desiguais, geralmente pubérulo, lobos 

ovóides a triangulares, corola infundibuliforme ou campanulada, rósea ou branca, tetrâmera, 

glabra na face externa e pilosa na interna, estames exsertos, presos na porção médiana da 

corola, anteras oblongas a lineares, ovário ínfero, bilocular raramente 3─4 locular, 

uniovulado, estigma bífido ou capitado. Fruto esquizocarpo, globoso, que se decompõe em 

dois mericarpos indeiscentes. 

Diodella está representada por 10 espécies distribuídas da América do Norte até a 

América do Sul. No Brasil, distribui-se por quase todo o território nacional (Bacigalupo & 

Cabral 1999). Na área de estudo está representado por duas espécies. Diodella diferencia-se 

de Diodia por suas flores com corola infundibuliforme, e principalmente pelos frutos com 

mericarpos separados quando maduros, caducos (Bagacilupo & Cabral 2006). 

 

4.1. Diodella apiculata (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete, Fl. Il. Catarin. 1: 169-174, 

2004.                                     Fig.5 E-I 

Erva ereta 20-50 cm alt. ramificada. Ramos lisos, verdes-amarelados, hirsutos, 

entrenós 0,3─2,8 cm. Estípulas 4─6×3─5 mm, 9─12 lobos, glabras a pubérulas. Folhas 

lâmina 2─2,5×0,2─0,4 cm, lanceoladas, ápice acuminado, base atenuada, margem revoluta, 

membranácea in sicco, glabra na face inferior, escabra a pubérula na face superior, 3─4 pares 

de nervuras secundárias, glabras, nervura principal proeminente na face inferior, pubérula. 

Inflorescência pauciflora, uniflora a biflora; 2 brácteas involucrais, foliáceas lanceoladas, 

verdes, glabras na face inferior e pubérulas a escabras na face superior. Flores sésseis, 



41 

 

prefloração valvar, botões florais 2─5×2─3 mm, oblongos, ápice arredondado, cálice 

3─4×1─2 mm, infundibuliforme, lacínios iguais, pubérulo a escabro, corola infundibuliforme, 

lilás, pubérula na face externa, piloso na face interna no ponto de inserção do estilete, tubo 

5─7×2─4 mm, lacínios 2─3×1─2,5 mm, triangulares, pilosos a escabros no ápice; filetes 1─2 

mm, glabros; antera 1,5─2×0,5 mm, oblonga, amarelada, pubérula, estilete 6─7 mm, glabro, 

ovário bilocular, um óvulo por lóculo, estigma 0,25─0,75 mm compr., capitado. Fruto 

0,1─0,3×0,4─0,5 mm, verde, piloso a hirsuto no ápice, coroado pelo cálice. Sementes não 

observadas. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

08/XII/2008, fl., D. F. F. Mól 26 (UFRN); idem, 20/V/2009, fl., D. F. F. Mól 67 (UFRN); 

idem, 28/VII/2009, fl., D. F. F. Mól 75 (UFRN); idem, 28/VIII/2009, fl., D. F. F. Mól 91 

(UFRN); idem, 30/IX/2009, fr., D. F. F. Mól 94 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. PARAÍBA: Rio Tinto, Rebio Guaribas. Área II, 

29/VI/2001, fl., M. S. Pereira 487 (JPB). 

Ocorre nas Américas Central e do Sul, e na Malásia e Ásia (Schumann 1888). No Brasil, foi 

citada para as Regiões Nordeste e Sudeste (Pereira & Barbosa, 2006). Esta espécie é 

amplamente encontrada na Mata do Jiqui em locais ensolarados e solo arenoso, comum em 

áreas abertas. Caracteriza-se por apresentar uma a duas flores axilares, e por seus frutos que se 

decompõem em dois mericarpos indeiscentes. Foram observadas flores em janeiro, maio, 

julho, agosto, setembro, dezembro e frutos em agosto e setembro. 

 

4.2. Diodella teres (Walter) Small, Fl. Lancaster Co. 271 1913.        Fig. 5 J-N 

Erva ereta 40─60 cm alt. não ramificada. Ramos lisos, verdes a amarelados, hirsutos, 

entrenós 0,2─1,5 cm. Estípulas 10─11 lobos, hirsutas na base, 1,1─1,5×0,5─0,6 mm. Folhas 

lâmina 1─3,5×0,4─1,1 cm, oblonga a lanceolada, ápice agudo, base atenuada, margem inteira 
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e escabra, cartácea in sicco, hirsuta em ambas as faces, 3─(4)─5 pares de nervuras 

secundárias, bem marcadas na face superior, hirsutas, nervura principal proeminente na face 

inferior, hirsutas. Inflorescências glomerulares, não capituliformes, axilares, com 2─6 flores 

por glomérulo, 0,3─0,5×0,3─0,7 mm, 2 brácteas foliáceas, involucrais, verdes, oblonga a 

lanceoladas, hirsutas a escabras. Flores sésseis, prefloração valvar, botões florais 

oblanceolados, hirsutos no ápice, 0,2─0,5×0,1─0,15 mm, cálice urceolado, lacínios desiguais, 

hirsuto a escabro nas margens, 1─2×0,5─1 mm, corola infundibuliforme, branca a rósea, 

hirsuta no ápice da face externa, com anel de tricomas na base da corola na face interna, tubo 

2─7×1─1,5 mm, lobos triangulares, ápice agudo, 1─2×1─1,5 mm, estames inclusos, filetes 

glabros, 1 mm, antera 0,5─1×0,4─0,5 mm, oblonga a ovada, amarela, glabra, estilete glabro 

0,4─0,5 mm, ovário bilocular, um óvulo por lóculo, estigma 0,5─1 mm, capitado, bilobado, 

glabro. Fruto 3─4×3─5 mm, verde, glabra, coroado pelo cálice, com um sulco central, ovóide 

a elipsóide. Sementes não observadas. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

28/VII/2009, fl., fr., D. F. F. Mól & J. L. Lima 74 (UFRN), idem, 28/VIII/2009, fl., fr., D. F. 

F. Mól & J. L. Lima 81 (UFRN); idem, 30/XI/2009, fl., fr., D. F. F. Mól 95 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Serra Negra do 

Norte: Estação Ecológica do Seridó, 05/IV/2005, Queiroz 646 (UFRN). 

Segundo Bacigalupo & Cabral (1999) seus representantes diferenciam das demais espécies 

por apresentarem flores isomorfas, estigma capitado-bilobado, frutos com mericarpos 

indeiscentes que se separam totalmente entre si, independente de estarem maduros. Possui 

distribuição neotropical, ocorrendo no sudeste dos Estados Unidos, América Central e 

América do Sul. No Brasil, é encontrada desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul (Pereira 

et al. 2006).  Esta espécie é comumente encontrada na Mata do Jiqui áreas abertas, sob 

luminosidade intensa e em solos arenosos. Diodella teres diferencia-se de D. apicullata por 
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apresentar as folhas densamente hirsutas em ambas as faces, inclusive nas nervuras, e por 

apresentar as margens escabras. Foram observadas flores e frutos em julho, agosto e 

setembro. 

 

5. Guettarda L., Sp. Pl. 2: 991-992. 1753. 

Arbustos ou árvores de pequeno porte. Ramos cilíndricos a tetragonais, glabros a 

pubescentes. Estípulas interpeciolares, persistentes ou caducas, triangulares, lanceoladas a 

deltóides. Folhas opostas, dísticas ou verticiladas, pecioladas. Inflorescência axilar, cimosa, 

frequentemente com ramificações escorpióides, com poucas flores. Flores unissexuais a 

bissexuais, sésseis, prefloração imbricada, cálice geralmente truncado, corola 

hipocrateriforme ou infundibuliforme, branca, rosa, roxa, violeta, azul clara a amarela, 

pubescente na face externa, podendo ter um anel de tricomas na face interna, estames 

inclusos, anteras oblongas a lineares, ovário ínfero 2─9 locular, uniovulado. Fruto drupáceo, 

globoso a alongado, carnoso. 

Guettarda é um gênero pantropical que apresenta ca. 180 espécies. Na região 

Neotropical ocorrem ca. 80 espécies distribuídas no México, América Central, Antilhas, 

Andes, Amazônia, umas poucas espécies são encontradas no sudoeste do Pacífico, e uma 

espécie distribuída nas costas tropicais (Mendonza et al. 2004). No Brasil, ocorrem 24 

espécies distribuídas em todo o território nacional (Andersson 1992). Na área de estudo está 

representado por uma espécie. 

 

5.1. Guettarda platypoda DC., Prodr. 4: 456. 1830.                   Fig. 6 A-D 

Arbusto 1─2,5 m alt.. Ramos cilíndricos, estriados, castanhos a acinzentados, glabros, 

entrenós 0,5─4,5 cm. Estípulas 4─6×3─5 mm, persistentes nos primeiros nós, triangulares, 

inteiras, ápice agudo, pubescentes. Folhas opostas, dísticas, pecíolo 0,4─1,5×0,1─0,2 mm, 
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pubérulo, lâmina 4,1─7,5×1,3─4,0 cm, lanceolada a obovada, ápice agudo a redondo, base 

aguda, margem inteira, cartácea in sicco, glabra na face superior, pubescente na face inferior, 

6─10 pares de nervuras secundárias, glabras, nervura principal proeminente na face inferior, 

pubérula. Inflorescências cimeiras escorpióides, 2,8─6×1─2 cm, multifloras (3)6─14(18) 

flores. Flores subsésseis, botões florais oblongos, ápice agudo a obtuso, pubescente, 

0,8─1,2×0,1─0,15 mm, cálice 1─3×1─2 mm, tubuloso, pubescente, corola tubulosa, branca, 

pentâmera, velutinosa na face externa, glabra na face interna, tubo 1,1─1,5×0,1─0,15 mm, 

lacínios oblongos, ápice agudo, 2─3×1─1,5m, estames presos no terço superior da corola, 

filete 1 mm compr., glabro, antera 2,5─3×0,5─1 mm, oblonga, amarelada, glabra, estilete 

0,7─0,8 mm, glabro, ovário tetralocular, estígma 1×0,5 mm, capitado, pubescente. Fruto 

0,6─1,1×0,5─1 cm, globoso, branco quando maduro, pubérulo. Sementes 4─5×2─3 mm, 

globosas. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

26/II/2009, bot., fl., fr., D. F. F. Mól & J. G. Jardim 34 (UFRN); idem, 20/V/2009, fl., D. F. 

F. Mól 63 (UFRN); idem, 28/VII/2009, bot., fl., fr., D. F. F. Mól & J. L. Lima 73 (UFRN); 

idem, 28/VIII/2009, fr., D. F. F. Mól & J. L. Lima 86 (UFRN); idem, 30/IX/2009, bot., fl., fr., 

D. F. F. Mól 99 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. PARAÍBA: Mamanguape, Rebio Guaribas. Área 

II, 22/X/2000, fl., fr., M. S. Pereira 200 (JPB); idem, II, 28/IX/2001, fr., M. S. Pereira 592 

(JPB); BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE, Natal, Parque Estadual das Dunas, 04/II/1990, 

A. Trindade 12034 (UFRN). Nova Parnamirim, Bacia do Rio Pitimbú, 24/VIII/1997, L. A. 

Cestaro 97-0047 (UFRN). 

Espécie pantropical (Schumann, 1888). No Brasil aparece nas regiões litorâneas, 

especialmente na região nordeste (Muller, 1881). Esta espécie é amplamente encontrada na 

Mata do Jiqui, ocorrendo nas bordas e no interior da floresta. Guettarda platypoda 
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caracteriza-se por apresentar folhas pecioladas, discolores, castanha na face superior, 

esbranquiçada na face inferior quando herborizada, e por apresentar inflorescência em 

cimeiras escorpióides. Foram observadas flores em fevereiro, agosto e setembro, e frutos em 

maio, agosto e setembro. 

 

6. Margaritopsis C. Wright, Anales Acad. Ci. Med. Habana 6: 146.1869. 

Arbustos ou sub arbustos. Estípulas interpeciolares persistentes. Folhas opostas, 

cruzadas. Inflorescências em cimeiras terminais, com ou sem brácteas; sésseis ou 

pedunculadas, flores geralmente distílicas; corola branca pentâmeras, prefloração valvar; 

ovário bilocular, com um óvulo por lóculo. Frutos drupáceos, vermelhos ou laranja (Taylor 

2008). 

É um gênero pantropical com mais de 50 espécies, das quais ca. 27 espécies são Neotropicais, 

ocorrendo no Caribe, México, América Central e América do Sul, atingindo a Bolívia e o Paraguai. 

Este gênero fazia parte de Psychotria, e pode ser reconhecido através de suas estípulas inteiras, 

persistentes, flores pequenas, alvas a amarelas, em inflorescências terminais, e frutos drupáceos 

vermelhos (Taylor & Zappi 2007). 

 

6.1. Margaritopsis carrascoana (Delprete & E. B. Souza) C.M. Taylor & E. B. Souza, Syst. 

& Geogr. Pl. 75(2): 171.2005.                     Fig. 6 E-H 

Arbusto ou subarbusto 0,5─2 m alt.. Ramos cilíndricos, lisos, castanhos claros a 

amarelados, glabros, entrenós 0,6─3 cm. Estípulas 2×2─2,5 mm, triangulares, inteiras, ápice 

agudo, glabras. Folhas pecíolo 1─3×1─1,5 mm, glabro, lâmina 0,6─4,9×0,4─1,4 cm, elípticas 

a lanceoladas, ápice agudo a acuminado, base aguda a atenuada, margem inteira, 

membranácea a papirácea in sicco, glabra na face inferior, glabra, 4─9 pares de nervuras 

secundárias, glabras, nervura principal proeminente na face inferior, glabra. Inflorescências, 
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uni ou biflora. Flores sésseis, botões florais, oblongos–obovados, ápice arredondado, 

0,5─0,7×0,1─0,2 mm, cálice campanulado, denteado (5─6), glabro, 0,1─0,3×0,1─0,2 mm, 

corola infundibuliforme, branca a amarelo claro, pentâmera ou raramente hexâmera, glabra na 

face externa, com tricomas na base da face interna no ponto de inserção dos estames, tubo 

0,6─0,8×0,1─0,2 mm, lacínios triangulares, ápice agudo e piloso 0,4─0,5×0,1─0,2 mm, 

estames exsertos, presos base da corola, filete glabro, 0,2─0,25 mm, antera 1─1,2×0,75─1 

mm, ovada a oblonga, amarela escuro, glabra, estilete 1─1,5 mm compr., glabro, estigma 

bífido 0,25─0,5 mm, glabro. Fruto 0,8─1×0,7─1 cm, esférico a ovado, glabro. Sementes 

3─4×3,5─4 mm, oblongas a arredondadas, plano-convexas, sulcadas. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

03/IX/2008, fr., D. F. F. Mól 18 (UFRN); idem, 11/II/2009, bot., D. F. F. Mól 29 (UFRN); 

idem, 13/II/2009, fl., D. F. F. Mól 30 (UFRN); idem, 28/VII/2009, fr., D. F. F. Mól & J. L. 

Lima 79 (UFRN), idem, 28/VIII/2009, fl., fr., D. F. F. Mól 83 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, 

Hidrominas Santa Maria, ao longo da linha férrea, 05/IV/2006, Ribeiro 103 (UFRN). Natal, 

Parque das Dunas, acesso pela trilha da geologia, 12/10/2008, J. L. Lima & A. A. Roque 52 

(UFRN). 

Esta espécie foi descrita a partir de material coletado no Ceará sob o nome de Psychotria 

carrascoana por Delprete & Souza (2004). Caracteriza-se por apresentar inflorescências 

terminais com duas flores ou flores solitárias e estípulas triangulares. Na área de estudo é 

amplamente encontrada no subosque. Foram observadas flores em fevereiro e agosto, e frutos 

em agosto, setembro e dezembro. 

 

7. Mitracarpus Zucc. ex Schult. & Schult. f., Mant. 3: 210, 399. 1827. 
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Ervas eretas ou decumbentes, ramificadas. Ramos tetragonais, pubérulos. Estípulas 

interpeciolares, unidas à bainha, ápices fimbriados, 3─15 lacínios. Folhas opostas, cruzadas, 

geralmente pubérulas, sésseis, lanceoladas a lineares, às vezes com tricomas dentiformes nas 

bordas. Inflorescências axilares e terminais, glomerulares, com 2─4 brácteas foliáceas. Flores 

bissexuais, cálice persistente, glabro a pubescente, lobos 2─4(5), corola hipocrateriforme ou 

infundibuliforme, branca, tetrâmera, geralmente pubérula na face interna, estames inclusos ou 

exsertos, presos no terço final da corola, 2─3 locular, uniovulado, estigma bífido. Fruto 

cápsula, com deiscência transversal no meio do fruto, coroado por cálice persistente. 

Gênero com ca. 40 espécies distribuídas em todo região Neotropical. A maioria das 

espécies encontra-se distribuídas no Brasil (Andersson 1992). Na área de estudo foi registrada 

uma espécie.  

 

7.1. Mitracarpus salzmannianus DC., Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 4: 

571. 1830.                                     Fig. 6 I-L 

Erva ereta 40─70 cm alt., ramificada. Ramos lisos, verdes escuros a castanhos, hirsutos, 

entrenós 1,5─10,3 cm. Estípulas persistentes, 3─9 lobos, hirsutas, 0,3─0,4×0,4─0,5 mm. 

Folhas lâmina 2─4,7×0,5─1,4 cm, lanceolada a elíptica, ápice agudo a acuminado, base 

atenuada, margem inteira, cartácea in sicco, hirsuta na face inferior, hirsuta a escabra na face 

superior, 3─5 pares de nervuras secundárias, hirsutas, nervura principal proeminente na face 

inferior, hirsutas. Inflorescências 0,5─1,2×0,8─1,3 mm, multifloros, 2─4 brácteas 

involucrais, foliáceas, verdes, lanceoladas a elípticas, hirsutas a escabras. Flores sésseis, 

prefloração valvar, botões florais oblongos, ápice obtuso, 2─3×1─1,5 mm, cálice linear a 

infundibuliforme, lacínios agudos e de tamanho desigual, hirsuto, 2,5─3×1 mm, corola 

infundibuliforme, pubérulo na face externa, piloso a escabro na face interna, tubo 

3─3,5×1─1,5 mm, lacínios triangulares, ápice agudo, 1─1,5×1 mm, estames (4), inclusos, 
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filetes glabros a pilosos, 0,5─1 mm, estilete glabro, 3─3,5 mm, ovário bilocular, antera 1×0,5 

mm, oblonga, branca a amarelada, glabra, estigma 0,5─1×0,25 mm, bífido, muricado. Fruto 

0,5─1,5×3─4,5 mm, verde, piloso. Sementes não observadas. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

20/V/2009, fl., D. F. F. Mól 61 (UFRN); idem, 28/VIII/2009, fl., fr., D. F. F. Mól 89 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Serra Negra do 

Norte: Estação Ecológica do Seridó, 23/V/2006, Queiroz 930 (UFRN). Macau: dunas de 

Diogo Lopes, 13/V/2006, Queiroz 811 (UFRN). 

Distribui-se por toda a América (Schumann 1888). Esta espécie é encontrada na Mata do 

Jiqui, em locais mais secos e sombreados, geralmente em áreas de borda. Mitracarpus hirtus 

caracteriza-se por apresentar frutos capsulares com deiscência transversal no meio do fruto e 

cálice persistente formando mitra quando desprendido da parte basal. Foram observadas 

flores e frutos em maio e agosto. 

 

8. Psychotria L., Syst. Nat. (ed. 10) 2: 929, 1122, 1364. 1759. 

Ervas, subarbusto, arbustos ou árvores de pequeno porte, raramente trepadeiras. Ramos 

glabros, pubérulos ou pubescentes, geralmente mais grossos próximos aos nós. Estípulas 

interpeciolares, persistentes ou caducas, livres ou unidas na base formando bainha, 

triangulares ou bífidas, às vezes com até 5 lobos. Folhas opostas, dísticas, às vezes 

verticiladas, com ou sem domáceas nas axilas. Inflorescência terminal ou axilar, geralmente 

paniculada, tirsóide, cimosa ou em glomérulos, às vezes fascículos ou flores solitárias. Flor 

bissexual ou unissexual, cálice turbinado a ovóide, curto, e geralmente caduco, 4─5 lacínios 

(raramente 6) ou truncado, corola tubular, infundibuliforme, hipocrateriforme, campanulada, 

externamente glabra a pubescente, tetra a pentâmera (-6), branca, creme, rósea, azul clara, 

amarela; estames inclusos ou exsertos; anteras oblongas a lineares, dorsifixas; ovário 
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bilocular, raramente 4─6 locular, uniovulados. Fruto drupáceo, geralmente carnoso, branco, 

amarelo, laranja, azul, roxo ou negro. 

É um gênero Pantropical que compreende mais de 1.000 espécies, com possivelmente 

600 espécies Neotropicais (Taylor et al. 2007). No Brasil, distribui-se por quase todo o 

território nacional (Andersson 1992). Psychotria é bastante semelhante à Palicourea, sua 

principal diferença é a ausência de anéis de tricomas no interior do tubo da corola (pode ser 

pubescente da base para o ápice do tubo da corola tubo, mas não possui um anel definido) 

(Mendonza et al. 2004). Na área de estudo ocorre uma espécie. 

 

8.1. Psychotria bahiensis DC., Prodr. 4: 509. 1830.                   Fig. 7 A-E 

Arbusto 0,5─2 m alt. . Ramos cilíndricos, lisos a estriados, verde-claros, glabros, entrenós 

4─9 cm. Estípulas persistentes, bipartidas, ápice agudo, glabras, 2─3×2─3 mm. Folhas 

opostas, dísticas, pecíolo 3─7×0,5─1,5 mm, glabro, lâmina 4,1─11,1×1,1─4,4 cm, elíptica a 

lanceolada, ápice acuminado, base aguda a atenuada, margem inteira, cartácea in sicco, 

glabras em ambas faces, 5─8 pares de nervuras secundárias, nervura principal proeminente na 

face inferior, glabra. Inflorescências tirsos, terminais, pedunculados, multifloros (6─42 

flores), 3×1,5─2 cm. Flores sésseis, prefloração valvar, botões florais, oblongos, ápice agudo 

a arredondado, 2─4×1─2 mm, cálice campanulado, denteado (5), glabro a pubescente, 

1─1,5×1─2 mm, corola hipocrateriforme, branca, pentâmera, glabra a pubescente na face 

externa, pilosa na face interna no ponto de inserção dos estames até próximo aos lacínios, 

tubo 4─5×1,5─2 mm, lacínios triangulares, ápice agudo 2─4×1─1,5 mm, estames exsertos, 

presos na porção média do tubo, filete glabro 0,1 mm, antera 2×0,25─0,5 mm, oblonga, 

amarelada, glabra, 2×0,25─0,5 mm, estilete glabro, 6─6,5 mm, ovário bilocular, estigma 

bífido, 2─3 mm. Flores sésseis, prefloração valvar, botões florais, oblongos, ápice obtuso a 

arredondado, cálice campanulado, denteado (5), glabro, 1─1,5×1─2 mm, corola 
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hipocrateriforme, branca, pentâmera, glabra a pubescente na face externa, piloso na face 

interna no ponto de inserção dos estames, tubo 5─6×2─2,5 mm, lobos 2─3×1─2 mm, 

triangulares, ápice agudo, estames (5), exsertos, presos na porção média do tubo, filetes 2,5─3 

mm, glabros, antera 1─2×0,5─1 mm, oblonga, amarelada, glabra, estilete 2─3 mm de compr., 

glabro, ovário bilocular, um óvulo por lóculo; estigma inteiro, muricado. Fruto 5─7×3─5 mm, 

globoso a ovada, branco quando madura, glabra. Sementes 4─5×2,5─3 mm, oblongas, plano-

convexas. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

26/II/2009, fl., D. F. F. Mól & J. G. Jardim 36 (UFRN); idem, 25/III/2009, fl., fr., D. F. F. 

Mól 45 (UFRN); idem, 25/III/2009, fl., D. F. F. Mól 46 (UFRN); idem, 20/V/2009, fr., D. F. 

F. Mól 65 (UFRN); idem, 28/VII/2009, fr., D. F. F. Mól & J. L. Lima 72 (UFRN); idem, 

28/VIII/2009, fr., D. F. F. Mól 82 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. PARAÍBA: Mamanguape, Rebio Guaribas. Área 

II, 12/I/2001, M. S. Pereira 256 (JPB); idem, II, 23/II/2001, bot., fl., M. S. Pereira 266 (JPB). 

Esta espécie ocorre na Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Guianas e Brasil (Pereira & 

Barbosa, 2006). A espécie é bastante frequente na área, encontrada no subosque da floresta e 

também nas bordas sob sombreamento. Caracteriza-se por apresentar inflorescências tirsóides 

terminais e frutos brancos que a diferenciam facilmente de Margaritopsis carrascoana a qual 

tem frutos laranja a vermelhos na maturidade e inflorescências uni ou bi-floras. Observada 

com flores em março e frutos em março, maio e agosto. 

 

9. Richardia L., Sp. Pl. 1: 330. 1753. 

Ervas eretas ou rasteiras, pubescentes. Estípulas interpeciolares, presas à base da bainha, 

fimbriadas e persistentes. Folhas opostas, dísticas, pecioladas, elípticas a lanceoladas, 

membranácea Inflorescência terminal em glomérulos capituliformes, (2─4) brácteas foliáceas 



51 

 

involucrais. Flores sésseis ou curto pecioladas, cálice externamente pubescente, corola 

campanulada o infundibuliforme, hexâmera, externamente glabra, amarela, branca, rósea ou 

laranjada, lobos triangulares; estames exsertos ou inclusos, anteras oblongo-lineares, 

arredondadas na base e ápice, ovário, 3─4 locular, raramente 2, 5 ou 6─locular, uniovulado. 

Fruto esquizocarpo, 3─4 mericarpos (com menos freqüência 2, 5 ou 6). Semente castanha, 

ovóide ou elipsóide, lisa, com uma testa sulcada. 

O gênero Richardia compreende aproximadamente 15 espécies do continente americano 

(Bagacilupo 1968). No Brasil, são listadas oito espécies distribuídas de forma descontínua por 

todo o território brasileiro (Anderson 1992). O gênero está intimamente relacionado com 

Spermacoce e Diodia, mas difere pelo ovário 3─4 lóculos (Mendonza et al. 2004). Na área de 

estudo foi registrada apenas uma espécie. 

 

9.1. Richardia grandiflora (Cham & Schltdl.) Steud., Nomencl. Bot. 2: 459. 1841. ..Fig. 7 F-I 

Erva prostada a procumbente 20─40 cm alt., ramificada. Ramos cilíndricos a 

tetragonais, lisos, avermelhados, hirsutos, entrenós, 3─6,5 mm. Estípulas 4─8 lobos, hirsutas, 

2─4×2─4 mm. Folhas pecíolo 3─6,5×0,1─0,2 mm, hirsuto, lâmina 1,5–5×0,3–1,5 cm, 

lanceolada, ápice agudo a acuminado, base atenuada, margem inteira, membranácea in sicco, 

híspida em ambas as faces, 2─3 pares de nervuras secundárias, glabras, nervura principal 

proeminente na face inferior, hirsuta. Inflorescências em glomérulos compressos, multifloros 

(5─21 flores), 0,4─1,7×0,6─1,2 cm, 4 brácteas, involucrais, foliáceas, verdes, ovadas a 

obovadas, híspidas, 1,1─2,1×0,4─1,2 cm. Flores sésseis, prefloração valvar, botões florais 

ovalados, ápice obtuso a arredondado, 0,8─1,2×0,1─0,2 cm, cálice campanulado, laciniado 

(6), híspido a escabro, 3─5×1─2 mm, corola infundibuliforme, róseas a brancas, com anel de 

tricomas na base interna, tubo 1,4─1,5×0,1─0,2 cm, lacínios 4×1─3 mm, ápice agudo e 

piloso, estames (6), inclusos, presos à fauce, filetes glabros, 1─2 mm, antera 1,5─2×0,5─1 
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mm, oblonga, branca, glabra, estilete glabro 1,6-1,7 cm; ovário trilocular, estigma trífido, 

glabro, 0,5-1×0,5 mm. Fruto 5─6,5×3,5─4 mm, esquizocarpo, oblongo-ovado, verde, glabro a 

hirsuto, muricado. Sementes 0,11─0,2×0,05─0,1 mm, ovaladas, muricadas. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

03/IX/2008, fl., D. F. F. Mól 19 (UFRN), idem, 28/VII/2009, fl., D. F. F. Mól 80 (UFRN), 

idem, 28/VIII/2009, fl., fr., D. F. F. Mól & J. L. Lima 93 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Natal, Parque da 

Cidade: San Vale, dunas atrás do Sest/Senat, 28/V/2007, V. R. R. Sena et al. 88 (UFRN). 

Nísia Floresta, 30/III/2008, Sousa & Trindade 18 (UFRN). São Miguel do Gostoso: Novo 

Horizonte, 06/VIII/2007, Paterno & M. I. B. Loiola 147 (UFRN). 

Espécie encontrada por toda a América (Schumann 1888), Argentina, Bolívia, Paraguai, 

Uruguai e no Brasil, ela ocorre nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo (Lewis & Oliver 1974). 

Esta espécie é frequente na Mata do Jiqui nas áreas com maior luminosidade e com solo 

arenoso, principalmente nas bordas da mata. Caracteriza-se por apresentar inflorescência em 

glomérulos terminais, com flores hexâmeras, ovário trilocular, estigma trífido e frutos 

esquizocarpos com mericarpos muricados. Esta espécie floresce durante todo o ano e seus 

frutos foram observados em fevereiro, março, agosto e novembro.  

 

10. Spermacoce L., Sp. P. 1:102. 1753. 

Ervas ou subarbustos, eretos ou prostados. Ramos tetragonais ou aplanados, glabros ou 

pubescentes. Estípulas interpeciolares persistentes, presas à base formando uma bainha, 

fimbriadas nas margens. Folhas simples, opostas ou verticiladas, lâmina elíptica, ovada, 

elíptico-lanceolada ou lanceolada. Inflorescências axilares e/ou terminais, glomerulares, 
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sustentadas por duas ou mais brácteas. Flor bissexual,  pequena, séssil, prefloração valvar, 

cálice persistente, glabro a pubescente, 2─4─8 lacínios; corola infundibuliforme ou 

hipocrateriforme, tetrâmera, branca ou rósea, estames inseridos na fauce, anteras oblongas a 

elípticas, ovário bilocular, um óvulo por lóculo, estigma capitado ou bífido. Fruto cápsula 

septicida que se abre em dois mericarpos, coroados pelo cálice. Sementes arredondadas, 

ovóides ou elípsóides, com sulco ventral. 

Gênero pantropical que com ca. 250 espécies, muitas delas ocorrendo na América 

Tropical. Atualmente este gênero é frequentemente circunscrito incluindo os gêneros Borreria 

e Hemidiodia (Taylor et al. 2007)  

Delprete et al. (2007), juntamente com outros autores, consideram Borreria sinônimo 

de Spermacoce. O gênero Borreria tem sido tratado como separado de Spermacoce por 

diferentes especialistas, mas sua separação não tem suporte em filogenias moleculares, nem 

em evidências palinológicas (Mendonza et al. 2004).  

Entretanto, estudos multidisciplinares demonstraram que é melhor tratar Spermacoce como 

amplamente delimitado, incluindo Borreria, sendo que este conceito tem um forte suporte da 

morfologia, anatomia, palinologia e filogenias moleculares (Delprete 2007). Na área de 

estudo o gênero está representado por uma espécie. 

 

10.1. Spermacoce latifolia Aubl. Hist. Pl. Guiane 1: 55.1775.                   Fig. 7 J-N 

Erva ereta 40─70 cm alt. ramificada. Ramos tetragonais, lisos, verdes claros, hirsutos, 

entrenós 1,5─5 cm. Estípulas 5─10 lobos, pubérulas, 0,4─0,6×0,4─0,5 mm. Folhas opostas, 

cruzadas, pecíolo séssil, lâmina 2,5-6,5×0,6-3,0 cm, elíptica a ovada, ápice agudo, base 

atenuada, margem inteira, cartácea in sicco, hirsuta em ambas as faces, 4─6 pares de nervuras 

secundárias, hirsutas, nervura principal e secundárias proeminentes na face inferior, hirsutas. 

Inflorescências glomérulos, não capitulifurmes, axilares, multifloros (2─6 flores) 
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0,5─1,4×0,6─0,8 cm, 2 brácteas involucrais, foliáceas elíptica a ovada, verdes, hirsutas em 

ambas as faces. Flores botões florais oblongos, ápice arredondado, 0,15─0,3×0,05─0,1 mm, 

cálice infundibuliforme, laciniado (4), lacínios iguais, hirsutos, 0,3─0,4×0,1─0,2 mm, corola 

infundibuliforme, branca a rósea, glabra em ambas faces, tubo 0,3─0,4×0,05─0,1 mm, 

lacínios triangulares, ápice agudo e piloso, 1,5─2×1 mm, estames (4), inclusos, presos no 

terço superior da corola, filetes glabros, 1 mm, estilete glabro, 0,5─0,6 mm, antera 1×0,5 mm, 

elíptica, branca, glabra, estigma bífido 0,5─1 mm. Fruto sub-globoso a elipsóide, pubescente, 

4 lacínios, 3─4×2,5─4 mm. Sementes elípticas, plano convexas, 3─4×2,5─3 mm. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

30/VI/2009, fl., fr., D. F. F. Mól 70 (UFRN); idem, 28/VII/2009, fl., fr., D. F. F. Mól & J. L. 

Lima 78 (UFRN), idem, 30/XI/2009, fl., D. F. F. Mól 96 (UFRN). 

Spermacoce latifolia ocorre no México, Antilhas e América do Sul. No Brasil distribui-se 

desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul (Pereira et al. 2006). A espécie é pouco frequente 

na área, geralmente encontrada em locais mais úmidos, em áreas de borda com 

sombreamento. A espécie diferencia-se das demais por apresentar folhas elípticas a ovadas, 

hirsuta em ambas as faces, corola com tubo curto (0,3─0,4 mm compr.). Flores foram 

observadas em junho, julho, agosto e setembro e frutos em junho e junho. 

 

10.2. Spermacoce verticillata L., Species Plantarum 1: 102. 1753.                 Fig. 8 A-D 

Erva ereta 30─90 cm alt., ramificada. Ramos tetragonais, lisos, verdes a avermelhados, 

glabros, entrenós 1,3─5,5 cm. Estípulas 6─9 lobos, pubérulas, 3─5×2─3 mm. Folhas opostas, 

cruzadas, pecíolo séssil, lâmina 0,5─1,6×0,2─0,6 cm, lanceoladas a lineares, ápice agudo, 

base aguda a atenuada, margem inteira, membranácea in sicco, híspida a escabra em ambas as 

faces, 2─4 pares de nervuras, glabras, nervura principal proeminente na face inferior glabra. 

Inflorescência em glomérulos, não capituliformes, terminais e axilares, multifloros, 
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0,6─1,4×0,4─0,8 cm, 2─4 brácteas, foliáceas, involucrais, verdes, lanceoladas a lineares, 

pubérulas a escabras. Flores botões florais oblongos, ápice obtuso a arredondado, 1─2×1─1,5 

mm cálice campanulado, laciniado (2), lacínios iguais, híspido a hirsuto, 0,8─1,5×0,5─1 mm, 

corola infundibuliforme, branca, glabra externamente ou com tricomas curtos e hialinos no 

ápice do lobo, internamente piloso no ponto de inserção dos estames, tubo 1─2×1─1,5 mm, 

lobos triangulares 1─2×1─1,5 mm, ápice agudo; estames exsertos, presos na base da corola, 

filetes 1─1,5 mm, glabros, estilete glabro 1─1,5 mm; antera 0,5─1×0,25─0,5 mm, rimosa, 

oblonga, branca; estigma bífido 0,5─0,75×0,25 mm. Fruto 0,1─0,2×0,3─0,5 mm, oblongo a 

ovado, pubescentes, 2 lacínios. Sementes não observadas. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

08/XII/2008, fl., fr., D. F. F. Mól 21 (UFRN); idem, 11/II/2009, fl., fr., D. F. F. Mól 28 

(UFRN); idem, 25/III/2009, fl., D. F. F. Mól 53 (UFRN); idem, 28/VIII/2009, fl., fr., D. F. F. 

Mól 90 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. PARAÍBA: Mamanguape, Rebio Guaribas. Área 

II, 15/VI/20000, fl., M. S. Pereira 150 (JPB); BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Nísia 

Floresta, Sítio Currais, 20/IV/2004, Queiroz 62 (UFRN). 

Distribui-se do Sul dos Estados Unidos até o sul da América do Sul. No Brasil, distribui-se 

desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul (Pereira et al. 2006). Foi encontrada com 

frequência na área em áreas abertas e ensolaradas. Spermacoce verticillata caracteriza-se por 

apresentar inflorescências em glomérulos não capituliformes axilares e terminais com flores 

numerosas. Foram observadas flores em dezembro, fevereiro, março, agosto e frutos em 

dezembro, fevereiro, agosto. 

 

11. Staelia Cham. & Schltdl. Linnaea 3: 364 1828. 
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Ervas ou subarbustos perenes. Caules eretos ou ascendentes, tetragonais ou cilíndricos, 

glabros, tomentosos, velutinos ou pubérulos. Estípulas fimbriadas, ligadas a um cone, com 

margens lineares a lanceoladas. Folhas opostas dísticas ou cruzadas, sésseis, lineares a 

lanceoladas, base atenuada, ápice agudo, margem inteira a revoluta, cartácea a coriácea, 

glabras, pubérulas (hirsutas) ou escabras. Inflorescências em glomérulos, multifloros, axilares 

e/ou terminais, 2─3(4) brácteas foliáceas. Flores sésseis ou subsésseis, cálice persistente, 

laciniado (2), glabro a pubescente; corola, infundibuliforme, branca, tetrâmera, pubérula na 

face externa, lobos ovais a triangulares, pubescentes no ápice; exsertos, anteras rimosas, 

oblongas, estilete glabro; estigma bífido, ovário bilocular, uniovulado. Fruto cápsula, 

septicida, separando-se em duas valvas, coroadas pelos lacínios do cálice. 

O gênero possui cerca de 14 espécies, das quais 12 são referidas para o Brasil (Souza & 

Sales 2004). Na área de estudo foi encontrada uma espécie. O gênero se distingue das 

espécies da tribo Spermacoceae pelo cálice bissépalo, pela corola infundibuliforme e pelo 

fruto capsular com deiscência oblíqua. 

 

11.1. Staelia aurea K. Schum., Fl. Bras. 6(6): 77. 1889.                    Fig. 8 E-I 

Erva ereta a prostrada, 20─52 cm alt. Ramos tetragonais no ápice e cilíndricos na base, 

lisos, verdes, glabros a híspidos, entrenós 1─3,7 cm. Estípulas 5-8 lobos, hirsutas na base, 

0,05─0,2×0,1 mm. Folhas opostas, cruzadas, lâmina 1,4─1,7×0,1─0,2 cm, lanceoladas, 

membranácea in sicco, glabra em ambas as faces, 1─3 pares de nervuras secundárias pouco 

visíveis, nervura principal proeminente na face inferior, pubérula. Inflorescências axilares, 

multifloros (15─20 flores), 0,5─0,7×0,3─0,5 mm, 2 brácteas foliáceas, involucrais, verdes, 

lanceoladas, glabras. Flores sésseis, prefloração valvar, botões florais oblongos, ápice 

arredondado, 2─4×1─1,5 mm, cálice urceolado, lacínios agudos, hirsutos, 2─3×1─1,5 mm, 

corola glabra na face interna, tubo 4─6×1─2 mm, lobos triangulares, ápice agudo, 2-3×0,5-1 
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mm, estames inclusos, presos a fauce próxima a formação dos lobos, filete glabro 1─1,5 mm, 

estilete glabro, 5,5─6,5 mm, antera branca a amarelada, 1×0,5 mm, estigma pubescente, 0,5 

mm. Fruto com deiscência transversal oblíqua, glabro a piloso, 2 lacínios, 1─1,5×1 mm. 

Sementes não observadas. 

Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

28/VII/2009, fl., fr., D. F. F. Mól & J. L. Lima 76 (UFRN), idem, 28/VIII/2009, fl., fr., D. F. 

F. Mól & J. L. Lima 88 (UFRN); idem, 30/IX/2009, fl., fr., D. F. F. Mól 97 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Nísia Floresta, 

Dunas de Búzios, 30/III/2008, A. Trindade 37 (UFRN). Natal, Parque das Dunas, 

06/VIII/2007, Queiroz 1 (UFRN). Natal, Parque da Cidade: entrada, 28/V/2007, V. R. R. Sena 

et al. 88 (UFRN). 

Ocorrem nas regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste (Anderson 1992). Na região 

nordeste foi registrada em Pernambuco (Souza & Sales 2004). Na área de estudo é pouco 

frequente, observada em locais de clareira, com bastante luminosidade. A espécie se 

caracteriza por apresentar ramos extremamente finos e delicados, inflorescências axilares e 

multifloras, com flores brancas e frutos com deiscência transversal oblíqua. Foram observadas 

flores e frutos em julho, agosto e setembro. 

 

12. Tocoyena Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 131. 1775. 

Árvores, arvoretas ou arbustos. Ramos cilíndricos, às vezes fistulosos. Estípulas 

interpeciolares ou às vezes unidas ao redor do caule, triangulares raramente obtusas, 

persistentes. Folhas opostas, cruzadas, pecioladas. Inflorescências terminais, corimbosas, 

capitadas ou cimosas. Flores bissexuais, vistosas, odoríferas, homostílias; cálice 5─6 lobado; 

corola hipocrateriforme, branca, creme ou amarela, com tubo bem desenvolvido, geralmente 

glabra na face interna, penta-hexâmera, prefloração imbricada, estames (5─6) inseridos na 
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região da fauce da corola, anteras dorsifixas; ovário bilocular, multiovulados, estigma 

bipartido. Frutos bacáceos, globosos a subglobosos, carnosos, bem desenvolvidos, negros ou 

azulados. Sementes numerosas, discoides, envolvidas em polpa gelatinosa. 

Gênero Neotropical, com ca. 26 espécies distribuídas nas Antilhas e do sul do México 

ao sul do Brasil (Mendonza et al. 2004). Suas principais características são tubo da corola reto 

e alongado, inflorescências terminais e fruto globoso terminal, geralmente solitário (Taylor et 

al. 2007). No Brasil, ocorrem ca. 12 espécies distribuídas em quase todo o território nacional 

(Andersson 1992). Na área de estudo está representado por uma espécie.Citar Prado. 

 

12.1. Tocoyena sellowiana (Cham. & Schtdl.) K. Schum., Fl. Bras. 6(6): 349. 1889. 

                 Fig. 8 J-N 

Árvore ou arvoreta 3─6 m. Ramos estriados, marrons, glabros, entrenós 1─2 cm. 

Estípulas triangulares, inteiras, ápice agudo, glabras, 5─7×3─5 mm. Folhas pecíolo 1,5─2,0 

cm, glabro, lâmina 6,5─15,9×3,5─7,7 cm, obovada a lanceolada, ápice acuminado a agudo às 

vezes retuso, base atenuada, margem inteira, cartácea in sicco, glabra em ambas as faces, 

7─11 pares de nervuras secundárias, glabras, nervura principal proeminente na face inferior, 

glabra. Inflorescências dicásios compostos, pedunculados, multifloros (6─16 flores), 

1─1,3×2─3 cm. Flores sésseis, botões florais lanceolados a ovados, ápice agudo, 

4,5─9×0,2─0,5 cm, cálice campanulado, denteado (5), glabro, 0,7─1×0,2─0,4 mm; corola 

amarela, pentâmera, glabra na face externa, vilosa na face interna, tubo 7,5─12×0,2─0,5 cm, 

lacínios ápice ovado a obtuso 1,8─2×1─1,5 cm, estames exsertos, antera 7─8×2─3 mm, 

oblonga, amarelada, glabra, 7─8×2─3 mm, estilete glabro, 11,5─13 cm, glabro 

0,5─0,6×0,7─0,8 mm. Fruto 3─3,5×2,5─3 cm, globoso, negro quando maduro, glabro. 

Sementes 0,8─1×0,8─1 cm, discoides, arredondadas. 
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Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Mata do Jiqui, 

26/II/2009, fl., D. F. F. Mól & J. G. Jardim 39 (UFRN); idem, 25/III/2009, fl., fr., D. F. F. 

Mól 43 (UFRN); idem, 28/VII/2009, fr., D. F. F. Mól & J. L. Lima 71 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL. PARAÍBA: Mamanguape, Rebio Guaribas. Área 

II, 23/II/2001, fl., M. S. Pereira 263 (JPB); idem, II, 23/II/2001, fr., M. S. Pereira 323 (JPB); 

Ceará, Canindé, Santana, estrada para São Serafim, 17/03/05, Castro 1563 (UFRN).  

Ocorre do Brasil até as Guianas, (Schumann 1888). No Brasil distribui-se por estados da 

região litorânea, estendendo-se desde o Pará até o Paraná (Prado, 1987, não publicado). Esta 

espécie foi observada na área tanto no interior da floresta como quanto nas bordas. Tocoyena 

sellowiana caracteriza-se por apresentar inflorescências em dicásio composto terminal, com 

flores vistosas de coloração amarela. Foram observadas com flores em fevereiro e dezembro, 

e frutos em março e julho. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Almeida Jr, E. B., Zichel, C.S., Pimentel, R. M. M. 2006. Caracterização e espectro biológico 

da vegetação do litoral arenoso do Rio Grande do Norte. Revista de Geografia 23 (3): 

45-58. 

Andersson, L. 1992. A provisional checklist of neotropical Rubiaceae. Scripta Botanica 

Belgica 1: 1-199. 

Bacigalupo, N.M. 1968. Revisón de las espécies del gênero Richardia (Rubiaceae) em la flora 

Argentina. Darwiniana 14(4): 639-53. 

Bacigalupo, N. M., Cabral, E. L. 1999. Revisión de las espécies americanas Del gênero 

Diodia (Rubiaceae, Spermacoceae). Darwiniana 37(1-2): 153-165. 

Bacigalupo, N. M., Cabral, E. L. 2006. Nuevas combinaciones en el género Diodella 

(Rubiaceae, Spermacoceae). Darwiniana 44: 98-104. 



60 

 

Barroso, G.M., Peixoto, A.L., Costa, C.G., Ichaso, C.L.F., Guimarães, F. & Lima, H. C. 1991. 

Sistemática de angiospermas do Brasil. v. 3.  Editora UFV, Universidade Federal de 

Viçosa. Viçosa, MG, Brasil. 

Barroso, G. M., M. P. Morim, A. L. Peixoto e C. L. F. Ichaso 1999. Frutos e sementes: 

morfologia aplicada à sistemática de dicotiledôneas. Editora UFV, Universidade Federal 

de Viçosa. Viçosa, MG, Brasil. 

Barbosa, M. R. V.; Sousa, E. B.; Jardim, J. G. Rubiaceae. In: Barbosa, M. R. V.; Sothers, C.; 

Mayo, S.; Gamarra-Rojas, C. F. L.; Mesquita, C. A. 2006. Checklist das Plantas do 

Nordeste Brasileiro: Angiospermas e Gymnospermas Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 135-140. 

Brummitt, R.K.; Powell, C.E. 1992. Authors of plant names. Kew, Royal Botanic Gardens.  

Bueno, S. 2008. Vocabulário Tupi-guarani/Português. 7ª ed. São Paulo: Vidalivros. 

Cestaro, L. A.; Soares, J. J. 2008. The Arboreal Layer of a Lowland Semideciduous 

(Tabuleiro) Forest Fragment in Rio Grande do Norte, Brazil. Memoirs of the New York 

Botanical Garden 100: 417-438. 

Cezar, A. F.; Sizenando-Filho, F. A.; Mesquita, L. X; Costa, Y. C. S. 2006. Flora da Serra do 

Mel, RN. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável 1(2): 100-

112.  

Delprete, P.G.; Souza, E. B. 2004. Psychotria carrascoana (Rubiaceae), a New Species from 

the Carrasco Vegetation of Northeastern Brazil. Novon 14: 158-162. 

Delprete, P.G. & Cortés-B, R. 2006. A Synopsis of the Rubiaceae of the States of Mato 

Grosso and Mato Grosso do Sul, Brazil, with a key to genera, and a preliminary species 

list. Revista Biologia Neotropical 3(1): 13-96. 



61 

 

Delprete, P.G. 2007 New combinations and new synonymies in the genus Spermacoce 

(Rubiaceae) for the flora of Goiás and Tocantins (Brazil) and the flora of the Guianas. 

Journal of the Botanical Research Institute of Texas 1(2): 1023 – 1030. 

Freire, M. S. B. 1990. Levantamento florístico do Parque Estadual das Dunas de Natal. Acta 

Botanica Brasilica 4: 41-59. 

Holmgren, P.K. & Holmgren, N.H. 2007. Index Herbariorum. Disponível em: 

http://sweetgum.nybg.org/ih/ Acesso em: 05 fevereiro 2010. 

Hottz, D.; Pereira-Moura, M. V. L.; Gomes, M. 2007. Rubiaceae Juss. da Marambaia, Rio de 

Janeiro: Ixoroideae, Gardenieae. Revista Brasileira de Biociências 5(2): 642-644. 

Jacomine, P. K. T. et al. 1971. Levantamento exploratório-reconhecimento de solos de Estado 

do Rio Grande do Norte. SUDENE/ Divisão de Pesquisa Pedológica, Recife, 1:531. 

Lewis, W.H.; Oliver, R. L. 1974. Revision of Richardia (Rubiaceae). Brittonia 26: 271-301. 

Lima-e-Silva, A. C. B.; Rodal, M. J. N. 2008. Floristic of the Una Biological Reserve, Bahia, 

Brazil. In The Community Structure in an Urban Remnant of Coastal Forest in 

Pernambuco, Brazil (W.W. Thomas, ed.). Mem. New York Bot. Gard. 100:516-540. 

Mabesoone, J. M.; Campos E Silva, A.; Beurlen, K. 1972. Estratigrafia e origem do Grupo 

Barreiras em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Revista Brasileira de 

Geociências 2: 173-188. 

Mendoza, H.; Ramírez, B. R.; Jimenéz, L. C. 2004. Rubiaceae de Colombia Guía Ilustrada de 

Géneros. Bogotá, Colombia. Instituto de Investigaciónde Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt. 

Melo, A. S.; Barbosa, M. R. V. 2007. O Gênero Borreria G. Mey (Rubiaceae) na Mata do 

Buraquinho, Jõao Pessoa, Paraíba. Revista Brasileira de Biociências 5(2): 627-629. 

Morellato L. P. C.; Haddad C. F. B. 2000. Introduction: The Brazilian Atlantic Forest. 

Biotropica 32(4b): 786–792. 



62 

 

Müller, J. 1881-1883. Rubiaceae. In: C.F.P Martius (ed.) Flora Brasiliensis 6(5):1-485. 

Neto, S. J. S.; Ávila, R. S. Jr. 2007. Uma Nova Espécie de Randia (Rubiaceae, Gardenieae) 

para o Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguésia 58 (4): 739-742. 

Oliveira, Z. L., Santos Jr., R. C. B., Feliciano, A. L. P., Marangon, L. C., Carvalho, A. J. E. 

2001. Floristic and phytosociologic survey of an Atlantic Florest section from the Nisia 

Floresta Experimental Forest Station. Brasil Florestal 71: 22-29. 

Pereira, M. S.; Barbosa, M. R. V., 2004. A família Rubiaceae na Reserva Biológica Guaribas, 

Paraíba, Brasil. Subfamílias Antirheoideae, Cinchonoideae e Ixoroideae. Acta Botanica 

Brasilica 18(2): 305-318. 

Pereira, M. S.; Barbosa, M. R. V., 2006. A família Rubiaceae na Reserva Biológica Guaribas, 

Paraíba, Brasil. Subfamília Rubioideae. Acta Botanica Brasilica 20(2): 455-470. 

Pereira, Z. V., Okano, R. M. C., Garcia, F. C. P. 2006. Rubiaceae Juss. da Reserva Florestal 

Mata do Paraíso, Viçosa, MG, Brasil. Acta Botanica Brasilica 20(1): 207-224. 

Prado, A. L. 1987. Revisão taxonômica do gênero Tocoyena Aubl. (Rubiaceae) no Brasil. 

Dissertação de mestrado. Curso de Pós-graduação em Biologia Vegetal, UNICAMP. 

SP. 

Radford, A. E. Dickison, W.C. Massey, J.R. Bell, R. 1974. Vascular Plant Systematics. 

Harper & Row publishers, New York, Evanston, São Francisco London.  

Rizzini, C.T. 1977. Sistemática terminológica da folha. Rodriguésia 29(42): 103-125. 

Robbrecht, E. 1988. Tropical woody Rubiaceae. Opera Botanica Belgica 1: 1-271.  

Rua, G. H. 1999. Inflorescencias bases teóricas para su análisis. 1 ed., Buenos Aires, 

Argentina. Sociedad Argentina de Botánica. 

Schumann, K.1888. Rubiaceae. In: C.F.P. Martius (ed.). Flora Brasiliensis 6(6): 1-123. 

Schumann, K. 1889. Rubiaceae. In: C.F.P. Martius (ed.). Flora Brasiliensis 6(6): 124-466. 



63 

 

Souza, E. B.; Sales, M.F. 2004. O gênero Staelia Cham. & Schtdl. (Rubiaceae – 

Spermacoceae) no Estado de Pernanbuco, Brasil. Acta Botanica Brasilica 18(4): 921-

928. 

Taylor C., M.; Campos, M. T.V.A.; Zappi, D. 2007. Flora da Reserva Ducke, Amazonas, 

Brasil: Rubiaceae. Rodriguésia. 58 (3): 549-616. 

Taylor, C. M. 2008. Margaritopsis C. Wright (Rubiaceae: Psychotrieae). Missouri Botanical 

Garden P.O. Box 299, St. Louis, MO 63166 USA. 



64 

 

 

Figura 4. A-C. Alseis pickelii. A. Ramo. B. Fruto. C. Estípula. D-G. Chiococca alba. D. Ramo. E. Botões e 
flores. F. Fruto maduro. G. Estípula. H-I-J-K. Chiococca nitida. H. Ramo. I. Fruto maduro. J. Estípula. K. 
Botões e flores.(A-C. D. F. F. Mól & J. G. Jardim 38; D-G bot., fl., D. F. F. Mól 32, F. D. F. F. Mól 64; H-K. 
fl., fr., D. F. F. Mól 64. 
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Figura 5. A-D. Cordiera myrciifolia. A. Ramo. B. Flor feminina. C. Fruto maduro. D. Estípula. E-I Diodella 

apiculata. E. Ramo. F. Estípulas. G. Flor. H-I. Frutos. J-N. Diodella teres. J. Ramo. K-L. Frutos. M. Botão 
floral. N. Estípulas. (A-D. D. F. F. Mól & J. G. Jardim 103; E-I. D. F. F. Mól 91-94, J-M. D. F. F. Mól 95). 
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Figura 6. A-D. Guettarda platypoda. A. Ramo. B. Inflorescência. C. Estípulas. D. Frutos maduros. E-H. 
Margaritopsis carrascoana. E. Ramo. F. Flor estaminada. G. Fruto maduro. H. Estípulas. I-L. Mitracarpus 

hirtus I. Ramos. J. Fruto. K. Estípulas. L. Flor. (A-D. D. F. F. Mól & J. L. Lima 73; E-H. D. F. F. Mól 83, I-L. 
D. F. F. Mól 89). 
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Figura 7. A-E. Psychotria bahiensis. A. Ramo. B. Flor masculina. C. Estípula. D. Flor feminina. E. Frutos 
maduros. F-I. Richardia grandiflora. F. Ramo. G. Fruto. H. Flor. I. Estípulas. J-N. Spermacoce latifolia J. 
Ramos. K. Flor. L. Estípulas. M-N. Frutos. (A-E. D. F. F. Mól 45; F-I. D. F. F. Mól & J. L. Lima 93, J-N. D. F. 

F. Mól 70). 
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Figura 8. A-D. Spermacoce verticillta. A. Ramo. B. Flor. C. Estípula. D. Fruto. E-I. Staelia aurea. E. Ramo. F. 
Flor. G-H. Fruto.  I. Estípulas. J-N. Tocoyena sellowiana J. Ramos. K. Estípulas. L-M. Frutos. N. Flor. (A-D. D. 

F. F. Mól 28; E-I. D. F. F. Mól 97, J-N. D. F. F. Mól 43). 



69 

 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

O estudo das Rubiaceae ocorrentes na Mata do Jiqui no município de 

Parnamirim/RN ampliou o conhecimento da diversidade dessa família no Estado do Rio 

Grande do Norte, tendo este estudo um enfoque taxonômico. 

As Rubiaceae contribuem significativamente para composição florística da área, 

estando representada por 15 espécies distribuídas em 12 gêneros. Todos os táxons 

estudados foram determinados ao nível específico. Entre seus representantes, seis 

espécies (Alseis pickelii, Diodella apiculata, Guettarda platypoda, Margaritpsis 

carrascoana, Psychotria bahiensis, Richardia grandiflora) podem ser consideradas 

frequentes na área compondo o dossel, o sub-bosque e áreas de bordas da mata. Staelia 

aurea e Tocoyena sellowiana foram as espécies mais restritas na área. 

Na maioria das espécies observadas, o hábito predominante foi o herbáceo 

(46,7%), seguido pelo arbustivo (40,0%). Somente as espécies Alseis pickelli e 

Tocoyena sellowiana, apresentaram hábito arbóreo, correspondendo a uma proporção de 

13,3% do total. 

Entre as espécies estudadas, destacamos o potencial para uso paisagístico e 

ornamental de Guettarda angelica, Chiococca alba e Tocoyena sellowianna.  

Para ampliar os conhecimentos sobre Rubiaceae, estudos futuros na área química 

e farmacológica também deveriam ser realizados, visando potencializar a utilização de 

destas plantas. 

Este trabalho é uma contribuição inicial ao conhecimento das Rubiaceae do Rio 

Grande do Norte, esperando-se que outros trabalhos sejam feitos com a família, tendo 

em vista a grande lacuna no conhecimento até hoje nesta região. 

 


