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RESUMO 

O objetivo principal desse estudo foi realizar um inventário florístico taxonômico das 

Apocináceas ocorrentes nos remanescentes de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte, 

através de consulta aos espécimes depositados nos herbários, expedições de campo e 

descrição em laboratório dos espécimes coletados. Foram registradas 25 espécies em 18 

gêneros e três subfamílias. Os gêneros com maior número de espécies foram: Ditassa R.Br 

(4 spp.), Aspidosperma Mart. & Zucc. e Mandevilla Lindl. (3 spp.). Os demais gêneros 

estão representados por uma espécie cada. São apresentadas oito novas ocorrências para a 

Flora do estado e seus respectivos status de conservação. Das novas ocorrências, cinco 

espécies são de gêneros aqui registrados pela primeira vez no estado (Cynanchum L., 

Macoubea Aubl., Odontadenia Benth., Tabernaemontana L. e Temnadenia Miers). São 

apresentadas chave de identificação, comentários taxonômicos e de distribuição geográfica 

dos gêneros e espécies, descrições, ilustrações, fotos e mapas das espécies encontradas na 

área de estudo. 

Palavras-chave: Asclepiadoideae, Ditassa, florística, Região Nordeste, taxonomia. 

 

ABSTRACT 

This is the floristic taxonomic inventory of the Apocynaceae occurring in the Atlantic 

Forest remnants from Rio Grande do Norte state, by consulting the specimens deposited in 

herbaria, field expeditions and description of the collected specimens in the laboratory. 

Twenty-five species in eighteen genera were recorded in three subfamilies. The genera 

with more species were Ditassa R.Br (4 spp.), Aspidosperma Mart. & Zucc. e Mandevilla 

Lindl. (3 spp.). The other genera are represented by one species each. Eight new records 

are presenting for the flora of the state along with its several conservation statuses. Five of 

these species are placed in genera that are also reported here for the first time to the Rio 

Grande do Norte state (Cynanchum L., Macoubea Aubl., Odontadenia Benth., 

Tabernaemontana L. and Temnadenia Miers). The study also presents identification key, 

taxonomic comments and geographic distribution of genera and species, descriptions, 

illustrations, photos and maps of the species found in the study area. 

Key words: Asclepiadoideae, Ditassa, floristics, Northeastern Brazil, taxonomy. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Apocynaceae Juss. pertence à ordem Gentianales (APG III, 2009) e possui 

distribuição praticamente cosmopolita, com predominância nas regiões tropicais e 

subtropicais (RAPINI, 2001). Com quase 400 gêneros e 5.000 espécies, é uma das dez 

maiores famílias entre as angiospermas (RAPINI, 2012). Para o Brasil, a família possui 

754 espécies em 77 gêneros, sendo uma das famílias de angiospermas mais diversas do 

país (KOCH et al., 2016). Apocynaceae está presente em todos os domínios fitogeográficos 

brasileiros, sendo mais expressiva na Mata Atlântica onde aparece entre as dez mais 

diversas com 367 espécies (BFG, 2015). 

A família se caracteriza principalmente pela presença de látex, pelo ovário 

bicarpelar na maioria das vezes livres no nível do ovário e fusionados na parte distal do 

estilete (cabeça do estilete) (JUDD et al., 2009). É comum a presença de apêndices apicais, 

estruturas formadas pela separação dos carpelos no ápice (RAPINI, 2001; 2012). As folhas 

são frequentemente opostas, em alguns casos alternas espiraladas ou dísticas, ou ainda 

verticiladas, sem estípulas, ou quando presente, reduzidas (JUDD et al., 2009). 

Apocynaceae primeiramente foi considerada como uma única família, 

―Apocineae‖, por Jussieu (1789), e posteriormente dividida em ―Asclepiadeae‖ e 

―Apocineae sensu stricto‖ (BROWN, 1810). Já Schlechter (1905), decompôs 

―Asclepiadeae‖ nas famílias ―Periplocaceae‖ e ―Asclepiadaceae‖, porém, outra sugestão, 

dada por Schumann (1895), foi a de inserir ―Periplocaceae‖ dentro de ―Apocynaceae sensu 

stricto‖. 

Com o avanço dos estudos em sistemática filogenética, ―Asclepiadaceae‖ passou a 

não ser reconhecida como família, pois dessa forma tornaria Apocynaceae s.s. parafilética 

(SENNBLAD & BREMER, 1996). Atualmente, Apocynaceae (incluindo Asclepiadaceae) 

é um grupo monofilético (SIMÕES et al. 2007). Está subdividida em cinco subfamílias: 

Apocynoideae, Asclepiadoideae, Periplocoideae, Rauvolfioideae e Secamonoideae 

(ENDRESS & BRUYNS, 2000). Rauvolfioideae e Apocynoideae são parafiléticas 

(ENDRESS et al. 2007) e formam uma delimitação chamada ―Apocynaceae s.s.‖ 

(ENDRESS & BRUYNS, 2000), Periplocoideae, Secamonoideae e Asclepiadoideae são 

monofiléticas (LIVSHULTZ et al., 2007), sendo que Secamonoideae e Asclepiadoideae 

compõem o clado ―Asclepiadaceae s.s.‖ (ENDRESS & BRUYNS, 2000). 
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Entre os trabalhos mais importantes em Apocynaceae para o Brasil, destaca-se o de 

Müller (1860) na Flora brasiliensis. Além desse, também se destacam outros trabalhos que 

focaram em serras, parques e regiões específicas, todos eles concentrados na região 

Sudeste do país (e.g., VASCONCELLOS & GOUVEA, 1993; FONTELLA-PEREIRA et 

al., 1995; KOCH & KINOSHITA, 1999; SIMÕES & KINOSHITA, 2002; BEZERRA, 

2006; MATOZINHOS & KONNO, 2008; MOROKAWA et al., 2013). 

Para a região Nordeste, o número de trabalhos para a família é menor, contando 

com apenas dois trabalhos sobre levantamentos florísticos, todos no estado da Bahia (i.e., 

SOUZA-SILVA, 2008, WATANABE et al., 2009), e descrições de novas espécies em 

Pernambuco (i.e., SOUZA-SILVA et al., 2010) e Bahia (i.e., RAPINI & FONTELLA-

PEREIRA, 2011). 

No Rio Grande do Norte (RN) alguns táxons de Apocynaceae foram tratados em 

levantamentos florísticos (i.e., FREIRE, 1990; OLIVEIRA et al., 2013), mas ainda não 

havia estudos taxonômicos do grupo na região. Recentemente, trabalhos taxonômicos em 

outras famílias botânicas que também ocorrem no estado têm registrado novas ocorrências 

e contribuído com o incremento de informações para a flora (i.e., FERREIRA et al., 2009; 

SÃO-MATEUS et al., 2013; COLOMBO, 2014; SOARES NETO & JARDIM, 2015), 

sinalizando para a carência de estudos sobre a flora do Rio Grande do Norte. 

No Brasil, Apocynaceae apresenta centro de diversidade no domínio Mata 

Atlântica. Porém, o referido domínio se encontra bastante fragmentado e em risco, devido 

à pressão das atividades humanas (CAMPANILI & SCHAFFER, 2010). Com isso, estudos 

científicos na Mata Atlântica são necessários e urgentes, a fim de contribuírem com mais 

eficiência para a sua conservação. No contexto local, os fragmentos de Mata Atlântica são 

os menos monitorados e que apresentam maior escassez de informações entre os estados 

do Nordeste, além do que as suas Áreas de Proteção Permanente (APPs) e Reservas Legais 

estão muito degradadas, devido à falta de interesse político e de investimento em recursos 

humanos para pesquisas científicas (MACIEL, 2011). 

Portanto, um estudo taxonômico de uma das mais importantes famílias da flora 

brasileira, principalmente na Mata Atlântica, onde é mais representativa, é de fundamental 

importância para ampliar o conhecimento da flora do estado, e consequentemente, gerar 

subsídios para estudos e políticas para a sua conservação. São apresentadas chave de 

identificação, descrições e comentários sobre características, diagnoses e distribuição 
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geográfica dos gêneros e espécies encontradas na área de estudo, ilustrações, além de 

novas ocorrências para o estado e seus status de conservação. 
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CAPÍTULO I 

 

Apocynaceae Juss. na Mata Atlântica do Rio Grande do Norte, Brasil 

Apocynaceae in the Atlantic Forest of Rio Grande do Norte, Brazil 

 

Manuscrito sendo preparado de acordo com as normas do periódico Rodriguésia. 

 

RESUMO 

Apresenta-se aqui o inventário florístico taxonômico das Apocináceas ocorrentes nos 

remanescentes de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte (RN), nordeste do Brasil. Foram 

registradas 25 espécies em 18 gêneros distribuídos nas subfamílias: Apocynoideae (3 

gêneros/5 espécies), Asclepiadoideae (8 gêneros/11 espécies) e Rauvolfioideae (7 

gêneros/9 espécies). São apresentadas oito novas ocorrências para a Flora do estado. Das 

novas ocorrências, cinco espécies são de gêneros aqui registrados pela primeira vez no 

estado (Cynanchum L., Macoubea Aubl., Odontadenia Benth., Tabernaemontana L. e 

Temnadenia Miers). Do total de espécies registrado, a maioria (14 espécies ou 56%) são 

lianas, sete espécies (28%) são árvores, três espécies (12%) são arbustos e uma espécie 

(4%) é erva. São apresentadas chave de identificação, comentários taxonômicos e de 

distribuição geográfica dos gêneros e espécies, descrições, ilustrações e fotos das espécies 

encontradas na área de estudo. 

Palavras-chave: Apocynoideae, Asclepiadoideae, florística, Rauvolfioideae, taxonomia. 

ABSTRACT 

We present here the floristic taxonomic inventory of Apocynaceae occurring in the Atlantic 

Forest remnants from Rio Grande do Norte state (RN), in the northeast Brazil. Twenty five 

species in eighteen genera were recorded in three subfamilies: Apocynoideae (3 genera/5 

species), Asclepiadoideae (8 genera/11 species) and Rauvolfioideae (7 genera/9 species). 

Here we are introducing eight new records for the flora of the state. Five of these species 

are placed in genera that are also reported here for the first time to the Rio Grande do Norte 

state (Cynanchum L., Macoubea Aubl., Odontadenia Benth., Tabernaemontana L. and 

Temnadenia Miers). Of all the species recorded, 14 species (56%) are lianas, seven species 

(28%) are trees, three species (12%) are shrubs and a single species (4%) is a herb. 
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Identification key, taxonomic comments and geographic distribution of the genera and 

species, descriptions, illustrations and photos of the species found in the study area are 

presented. 

Key words: Apocynoideae, Asclepiadoideae, floristics, Rauvolfioideae, taxonomy. 
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INTRODUÇÃO 

Apocynaceae possui distribuição em quase todo o planeta, com predominância nas 

regiões tropicais e subtropicais (Rapini, 2001). No Brasil, está entre as famílias mais 

representativas, com um total de 754 espécies em 77 gêneros, presente em todas as regiões 

e domínios fitogeográficos brasileiros (Koch et al., 2016), das quais 256 espécies ocorrem 

na Região Nordeste. A sua diversidade é expressiva na Mata Atlântica, sendo uma das dez 

maiores famílias de angiospermas com 367 espécies (BFG, 2015), e dessas, 148 (~40%) 

são endêmicas (Koch et al., 2016). 

Além do expressivo número de espécies endêmicas de Apocynaceae citados para a 

Mata Atlântica, três gêneros são também exclusivos, dois restritos à Bahia, Bahiella 

J.F.Morales, composto por duas espécies, e os monoespecíficos Hypolobus E.Fourn., e 

Kerbera E.Fourn. citado para Minas Gerais e Rio de Janeiro (Morales, 2006; BFG, 2015; 

Koch et al., 2016). 

Apocynaceae está representada no Brasil por três das suas cinco subfamílias: 

Rauvolfioideae, Apocynoideae e Asclepiadoideae (Rapini, 2012). Rauvolfioideae é 

caracterizada pelas anteras livres da cabeça do estilete, prefloração normalmente 

sinistrorsa, quase nunca dextrorsa, fruto baga, drupa, folículo ou cápsula e sementes aladas 

ou ariladas, raramente comosas. Apocynoideae, por sua vez, é reconhecida pelas anteras 

fundidas à cabeça estigmática, nectários (quando presentes) em forma de disco na base do 

ovário, pólen comumente dispersado em mônades e secreções da cabeça do estilete 

frequentemente em forma de adesivo ou goma. Já Asclepiadoideae apresenta ginostégio, 

anteras com dois lóculos e pólens dispersados em polínias, transportadas por polinários 

(transladores) compostos de retináculo e caudículo (Endress & Bruyns, 2000). 

A Mata Atlântica se encontra hoje muito fragmentada, reduzida a pequenos 

remanescentes, devido a seu passado de devastação e exploração para o crescimento dos 

centros urbanos brasileiros (Campanili & Schaffer, 2010). Diante deste cenário, ela ainda 

abriga não somente o maior número de espécies para Apocynaceae, mas também uma alta 

diversidade de espécies em geral. Esse domínio é conhecido pelo alto grau de endemismo e 

diversidade de plantas (Martini et al., 2007; Stehmann et al., 2009). Todavia, devido a 

grande riqueza de espécies e ao alto risco imposto pela sua intensa fragmentação, a Mata 

Atlântica é um dos principais hotspots de biodiversidade do planeta (Myers et al., 2000). 
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No RN, os remanescentes de Mata Atlântica também estão em situação de risco, 

pois as Áreas de Proteção Permanente (APPs) e as Reservas Legais apresentam-se bastante 

degradadas, além de que há uma enorme carência de informações e pouco incentivo à 

pesquisa e políticas públicas de conservação (Maciel, 2011). Como uma possível 

consequência da falta de conhecimento sobre os remanescentes locais, áreas de Florestas 

Estacionais Deciduais localizadas em pontos de ecótonos e encraves de Cerrado e de 

Caatinga não são considerados como pertencentes à Mata Atlântica no estado. Assim, na 

lei 11.428 de 2006, que regulamenta os limites oficiais para o domínio no Brasil, essas 

áreas ecotonais não foram incluídas. Porém, alguns autores defendem a inclusão destas 

áreas de ecótonos e encraves no Domínio Mata Atlântica no RN (Cestaro & Soares, 2004; 

Maciel, 2011). 

Nos últimos anos, diversos trabalhos têm contribuído para melhorar a amostragem 

sobre a flora do Rio Grande do Norte, destacando os estudos florísticos (i.e., Ferreira et al., 

2009; Oliveira et al., 2012; São-Mateus et al., 2013; Colombo, 2014; Soares Neto & 

Jardim, 2015), além de trabalhos taxonômicos pontuais com determinados gêneros ou 

espécies (i.e., Versieux et al., 2013a, 2013b). De acordo com o BFG (2015) a flora do 

estado teve um acréscimo de 72,8% no número de espécies desde a primeira versão do 

Flora do Brasil em 2010 (Forzza et al. 2010), revelando a carência de estudos sobre a flora 

do Rio Grande do Norte. Informações sobre o registro de espécies são importantes porque 

fornecem melhor entendimento a respeito da distribuição de gêneros e espécies na região 

Nordeste e no Brasil. Além disso, contribuem para o conhecimento a respeito da flora e dos 

tipos de vegetação regionais e locais (Oliveira et al., 2012; Cestaro & Soares, 2004). São 

também de fundamental importância para apoiar medidas necessárias para a sua 

conservação, restauração e uso sustentável (Ribeiro et al., 2009). 

Este trabalho teve por objetivo inventariar a flora de Apocynaceae na Mata 

Atlântica do Rio Grande do Norte e, consequentemente, ampliar informações sobre sua 

área de ocorrência e hábitat. São apresentadas chave de identificação, descrições e 

comentários taxonômicos, e distribuição geográfica dos gêneros e espécies encontradas na 

área de estudo, além de ilustrações. 

METODOLOGIA 

Área de estudo 
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O estado do Rio Grande do Norte possui extensão territorial de aproximadamente 

52.811 km
2
 (IBGE, 2014) e está localizado no nordeste do Brasil. O clima é subdividido 

em tropical chuvoso com verão seco a leste, no litoral, e em parte do oeste, e o clima 

semiárido, na região central e em partes do norte, sul, e oeste do estado (Alvares et al., 

2013; Guerra et al., 2013). A Mata Atlântica no Rio Grande do Norte é composta pelas 

seguintes formações vegetacionais: floresta estacional semidecidual e decidual de terras 

baixas, incluindo a ―restinga‖, os manguezais, as áreas de transição com a Caatinga e 

cerrado (ecótonos e encraves), como também os ―refúgios nordestinos‖ ou ―brejos de 

altitude‖ localizados no extremo oeste do estado (IBGE, 2012; Ribeiro et al., 2009; 

Oliveira-Filho & Fontes, 2000; Cestaro & Soares, 2004; Oliveira et al., 2012; Tabarelli & 

Santos, 2004). 

 

Coleta de dados 

 

As coletas foram realizadas em áreas com remanescentes de Mata Atlântica (Figura 

1, Tabela 1) em unidades de conservação (Parque Estadual Mata de Pipa, Parque da Cidade 

Dom Nivaldo Monte, Parque Estadual Dunas do Natal, Área de Proteção Ambiental de 

Jenipabú e Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata Estrela), além de remanescentes 

em áreas particulares, dando prioridade àqueles municípios onde não havia registros para a 

família nos herbários. As coletas foram realizadas através de busca ativa ao longo de trilhas 

e nas bordas, explorando ao máximo todos os tipos vegetacionais. Em campo, além das 

coletas dos materiais para herborização, foram obtidas fotografias, dados sobre tipologias 

vegetacionais e variações morfológicas das populações. 
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Figura 1: Localização da área de estudo, com destaque para a Mata Atlântica (em verde) 

no estado do Rio Grande do Norte (RN), Brasil. Os números representam as localidades 

amostradas. Os municípios e localidades relacionados a cada número estão detalhados na 

Tabela 1. 
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Amostras de flores e frutos foram acondicionadas em álcool a 70% para posterior 

análise em laboratório. O material testemunho foi incluído no acervo do herbário UFRN e 

as duplicatas foram doadas aos herbários brasileiros RB, HUEFS, HST e MOSS, 

acrônimos de acordo com Thiers (2016 [atualizado continuamente]), e ao HST, acrônimo 

de acordo com a Rede Brasileira de Herbários (http://www.botanica.org.br/rbh-catalogo). A 

análise morfológica para identificação dos espécimes foi feita com auxílio de microscópio 

estereoscópico e posterior consulta a referências bibliográficas especializadas (e.g., Rao, 

1956; Sakane, 1981; Marcondes-Ferreira, 1988; Sales, 1993; Leeuwenberg, 1994; Morales, 

1999a, 1999b, 2005a, 2009; Rapini, 2001; Spina, 2004; Konno, 2005; Rapini & Farinaccio, 

2008). Para a descrição morfológica, foram utilizados os termos adotados por Radford et 

al. (1974) e foram feitas consultas ao dicionário elaborado por Gonçalves & Lorenzi 

(2011). 

Para complementar os dados para descrição morfológica faltantes nas amostras da 

área de estudo, foram visitados as coleções dos herbários MOSS e UFRN, no próprio 

estado, e dos herbários UFP, HST e JPB nos estados circunvizinhos, além do HUEFS, por 

ser uma coleção de referência no Nordeste. Foram consultadas também amostras 

disponíveis online no speciesLink (INCT 2016; http://inct.splink.org.br). Em ambos os 

casos, deu-se preferência a amostras dos estados Paraíba e Pernambuco. Amostras do Rio 

Grande do Norte fora da área de estudo utilizadas para complementar os dados também 

foram consideradas ―Materiais Adicionais Examinados‖. Foi adotado o termo ―não 

observado‖ nas descrições das espécies para as estruturas morfológicas ausentes nas 

amostras. As ilustrações foram preparadas a partir das imagens tiradas do material fresco 

e/ou herborizado e do material acondicionado em álcool a 70%. 

Optou-se por apresentar as espécies organizadas por subfamílias, de acordo com 

Endress & Bruyns (2000) e Simões et al. (2007), devido a exibição dos taxa nas 

respectivas subfamílias se mostrar um recurso informativo sobre as relações de parentesco 

dentro de Apocynaceae e de suas semelhanças morfológicas compartilhadas. Espécies 

exóticas cultivadas não foram incluídas neste trabalho. Entretanto, foram citadas nos 

resultados para conhecimento do público interessado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registradas 25 espécies em 18 gêneros para Apocynaceae nos remanescentes 

de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte, distribuídos nas subfamílias: Apocynoideae (3 

http://inct.splink.org.br/
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gêneros/5 espécies), Asclepiadoideae (8 gêneros/11 espécies), e Rauvolfioideae (7 

gêneros/9 espécies). Os gêneros com maior número de espécies foram Ditassa (4 spp.), 

seguido de Aspidosperma e Mandevilla (3 spp.) cada. Os demais gêneros estão 

representados por uma espécie cada. Do total de espécies registrado, a maioria (14 espécies 

ou 56%) foram lianas, sete espécies (28%) foram arbóreas, três (12%) foram arbustivas, e 

uma (4%) foi herbácea. O maior número de espécies de hábito lianescente pode ser 

explicado pelo grau de degradação dos remanescentes estudados. Alguns estudos mostram 

que em florestas degradadas e em fragmentos florestais a ocupação de lianas é maior em 

relação às espécies arbóreas (Laurance et al., 2001; Phillips et al., 2002). Outra possível 

explicação é que a maioria das lianas foi encontrada em bordas de florestas, onde são mais 

fáceis de serem observadas com flores e frutos. 

Das espécies encontradas, oito são endêmicas do Brasil [Allamanda blanchetii 

A.DC., Ditassa blanchetii Decne., D. crassifolia Decne., Himatanthus bracteatus (A.DC.) 

Woodson, Mandevilla microphylla (Stadelm.) M.F.Sales & Kin.-Gouv. (Figuras 2A-F), M. 

moricandiana (A.DC.) Woodson (Figuras 3A-B), Matelea ganglinosa (Vell.) Rapini 

(Figuras 3C; 13), e Temnadenia odorifera (Vell.) J.F.Morales (Figura 3D)]. Himatanthus 

bracteatus e Temnadenia odorifera são também endêmicas da Mata Atlântica. A maioria 

das espécies é nativa da flora do Brasil, apenas Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton é 

naturalizada e de ocorrência espontânea. 

Além das espécies nativas e uma naturalizada, nove espécies (Adenium obesum 

Roem. & Schult., Allamanda cathartica L., Catharanthus roseus (L.) G.Don, Cryptostegia 

grandiflora R.Br., Nerium oleander L., Plumeria pudica Jacq., P. rubra L., 

Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult., T. laeta Mart., e Thevetia 

peruviana (Pers.) K.Schum) foram encontradas ou observadas somente como plantas 

cultivadas em vasos, jardins e canteiros (Figuras 6A-D, 7A-D). 

Foram confirmadas oito novas ocorrências para o Rio Grande do Norte. Dos novos 

registros, cinco gêneros (Cynanchum, Macoubea, Odontadenia, Tabernaemontana e 

Temnadenia) são registrados para o estado pela primeira vez. 

A distribuição das espécies nas tipologias vegetacionais na Mata Atlântica do Rio 

Grande do Norte estão apresentadas na Tabela 2. A maioria foi encontrada geralmente 

associada às formações florestais em locais ensolarados. 

Aspidosperma sp. (Figuras 4C-D; 9) foi coletada apenas com frutos e por isso, não 

foi possível identificá-la ao nível de espécie usando a literatura especializada para o gênero 
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proposta por Marcondes-Ferreira (1988). Porém, as características presentes nas amostras e 

apresentadas na chave e nos comentários a diferencia das demais espécies encontradas na 

área de estudo. 
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Figura 2: Representantes de Apocynaceae em remanescentes de Mata Atlântica no Rio 

Grande do Norte. A-B: Allamanda blanchetii ‒ A. Flor (vista frontal); B. Fruto imaturo. C: 

Ditassa crassifolia ‒ Fruto imaturo. D-E: Himatanthus bracteatus ‒ D. Detalhe da flor 

(vista frontal); E. Fruto imaturo. F: Mandevilla microphylla ‒ Detalhe da inflorescência 

com flor em antese (vista lateral). Fotos: Jaerton C. Sousa Júnior. 
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Figura 3: Representantes de Apocynaceae em remanescentes de Mata Atlântica no Rio 

Grande do Norte. A-B: Mandevilla moricandiana ‒ A. Flor (vista frontal); B. Fruto 

maduro mostrando as sementes comosas. C: Matelea ganglinosa ‒ Inflorescência com 

flores em antese. D: Temnadenia odorifera ‒ Ramo florífero, flores em antese e fruto 

imaturo (vista lateral). E: Mandevilla scabra ‒ Flor (vista frontal). F: Marsdenia altissima 

– Detalhe da inflorescência. Fotos: Jaerton C. Sousa Júnior (A-C; E); Jomar G. Jardim (D; 

F). 
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Figura 4: Representantes de Apocynaceae em remanescentes de Mata Atlântica no Rio 

Grande do Norte. A: Marsdenia altissima ‒ Fruto imaturo. B: Cynanchum roulinioides – 

Ramo florífero. C-D: Aspidosperma sp. – C. Hábito (indivíduo florido); D. Frutos 

imaturos. E-F: Aspidosperma discolor ‒ E. Detalhe do tronco com cavidades 

longitudinais; F. Frutos passados. Fotos: Jaerton C. Sousa Júnior (E-F); Jomar G. Jardim 

(A-D). 
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Figura 5: Representantes de Apocynaceae em remanescentes de Mata Atlântica no Rio 

Grande do Norte. A-B: Macoubea guianensis – A. Ramo (parte apical); B. Detalhes do nó 

e entrenó, lenticelas e margem da lâmina foliar. C: Odontadenia lutea ‒ Ramo florífero e 

flores em antese. D: Ditassa sp. ‒ Microfotografia do polinário. Fotos: Jaerton C. Sousa 

Júnior (D); Jomar G. Jardim (A-C). 
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Figura 6: Representantes de Apocynaceae cultivadas em jardins e canteiros na região da 

Mata Atlântica no Rio Grande do Norte. A: Allamanda cathartica ‒ Ramo florífero e flores 

em antese. B: Catharanthus roseus ‒ Flor (vista frontal). C: Cryptostegia grandiflora ‒ 

Ramo florífero (vista lateral). D: Nerium oleander ‒ Ramo florífero. Fotos: Jaerton C. 

Sousa Júnior. 
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Figura 7: Representantes de Apocynaceae cultivadas em jardins e canteiros na região da 

Mata Atlântica no Rio Grande do Norte. A: Plumeria pudica ‒ Ramo florífero e flores em 

antese. B: P. rubra ‒ Ramo florífero. C: Tabernaemontana divaricata ‒ Ramo florífero. D: 

T. laeta ‒ Ramo florífero. Fotos: Jaerton C. Sousa Júnior (A-C); Jomar G. Jardim (D). 
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Chave de identificação para gêneros e espécies de Apocynaceae na Mata Atlântica do 

Rio Grande do Norte 

1. Erva; corona laranja com cornículo falcado, arqueado sobre o 

ginostégio.......................................................................................15. Asclepias curassavica 

1'. Arbusto, árvore, liana ou trepadeira; corona ausente ou se presente de outras cores, 

nunca laranja; cornículo ausente............................................................................................2 

2. Arbusto ou árvore........................................................................................................3 

3. Folhas sésseis; folículos espinescentes….......................1. Allamanda blanchetii 

3'. Folhas pecioladas; folículos estipitados, estriados, muricados, ou 

rugosos.....................................................................................................................4 

4. Corola campanulada, lobos roxos, com ginostégio; folículos 

ventricosos......................................................................17. Calotropis procera 

4'. Corolas hipocrateriformes ou urceoladas, lobos brancos a amarelados, 

ginostégio ausente; folículos nunca ventricosos...............................................5 

5. Folhas verticiladas; corola urceolada..................8. Rauvolfia ligustrina 

5'. Folhas opostas ou alternas; corola hipocrateriforme.............................6 

6. Brácteas naviculares; folículos cilíndricos, alongados, 18,6‒27,8 cm 

compr. .........................................................6. Himatanthus bracteatus 

6'. Brácteas deltoides a obovais; folículos dolabriformes, elípticos, ou 

piriformes, ou bagas globosas, < 18 cm compr. ...................................7 

7. Folículo elíptico, divergente.......9. Tabernaemontana flavicans 

7'. Folículos dolabriformes ou piriformes......................................8 

8. Folhas opostas dísticas; lâmina com 2,9‒5,0 × 1,2‒2,1 cm; 

baga globosa (1,7‒3,0 × 1,1‒2,5 cm)...5. Hancornia speciosa 

8'. Folhas alternas ou opostas decussadas; lâminas > 2,9‒5,0 

× 1,2‒2,1 cm; folículos piriformes ou dolabriformes, ou baga 

globosa (5,5 × 3,5 cm)............................................................9 

9. Folhas opostas decussadas; baga 

globosa.......................................7. Macoubea guianensis 

9'. Folhas alternas; folículos dolabriformes ou 

piriformes................................................………...........10 
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10. Tronco com cavidades longitudinais e 

saliências de aspecto retorcido; margem da lâmina 

revoluta na base...............2. Aspidosperma discolor 

10'. Tronco cilíndrico, liso; margem da lâmina 

plana na base..................……...............................11 

11. Ramos com catáfilos nas gemas apicais, 

marcas em formas de nós congestos, como 

―ranhuras‖ perpendiculares ao ramo; látex 

branco; lâmina foliar 6,3‒10,3 cm compr., 

11‒17 venas secundárias; folículos 

lenticelados.……….....4. Aspidosperma sp. 

11'. Ramos sem catáfilos nas gemas apicais, 

nós laxos, sem ―ranhuras‖; látex vermelho; 

lâmina foliar 14,1‒20,6 cm compr., 27‒34 

venas secundárias; folículos sem 

lenticelas.........3. Aspidosperma spruceanum 

2' Liana ou trepadeira....................................................................................................12 

12. Corola hipocrateriforme ou infundibuliforme; ausência de corona; pólen 

dispersado em mônades; ausência de ginostégio; folículos cilíndricos ou 

alongados................................................................................................................13 

13. Lâmina foliar 13,7‒19,0 cm comp.; lobos do cálice 12,0‒13,0 × 8,5 mm, 

desiguais; corola amarelo-claro a esverdeada; folículos 

divaricados……………………….…………...........13. Odontadenia lutea 

13'. Lâminas foliares < 13,7‒19,0 cm comp.; lobos do cálice < 12,0‒13,0 × 

8,5 mm, iguais; corola amarela, púrpura ou rosa-clara e branca; folículos 

paralelos...............................................................................................….....14 

14. Ramos sem lenticelas; látex transparente; corola hipocrateriforme, 

púrpura; lobos da corola oblongos; folículos 24 cm comp., 

lenticelados..............................………….....14. Temnadenia odorifera 

14'. Ramos lenticelados; látex branco; corola infundibuliforme, 

amarela, rosa-claro ou branca; lobos da corola obovais; folículos < 24 

cm comp., sem lenticelas..............……...............................................15 

15. Lâmina densamente pubescente a velutina abaxialmente; 

tubo da corola superior 2,8‒3,4 cm compr., piloso externamente; 

sementes oblongas a elípticas; coma 2,7 cm compr. 

...................................................................12. Mandevilla scabra 
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15'. Lâmina glabra ou hirsuta na fase abaxial da nervura central; 

tubo da corola superior < 2,8‒3,4 cm compr., glabros 

externamente; sementes lineares; coma < 2,7 cm compr. .........16 

16. Lâmina glabra na base abaxial da nervura central; 

corola rosa ou branca, fauce rosa; tubo sem projeções 

carnosas na sua base interna; 2 nectários; folículos 

9,4‒11,8 cm compr. .............11. Mandevilla moricandiana 

16'. Lâmina hirsuta na base abaxial da nervura central; 

corola e fauce amarelas; tubo da corola com 5 projeções 

carnosas na sua base interna; disco nectarífero 

pentalobulado; folículos 18,0 cm compr. 

.................................................10. Mandevilla microphylla 

12'. Corola campanulada, rotácea ou urceolada; presença de corona; pólen 

dispersado em polinários; presença de ginostégio; folículos fusiformes ou ovais a 

lanceolados............................................................…….........................................17 

17. Corona simples.......................................................................................18 

18. Ramos torcidos; corola campanulada; segmentos da corona alternos 

às anteras.....................................................18. Cynanchum roulinioides 

18'. Ramos retos; corola rotácea ou urceolada; segmentos da corona 

opostos às anteras..................................................................................19 

19. Ramos glabros; lâmina com base arredondada, 16‒19 venas 

secundárias, pouco evidentes; corola branca; polínias 0,03 × 0,02 

mm, obdeltóides.......................................16. Blepharodon pictum 

19'. Ramos pubescentes ou velutinos; lâmina com base cordada, 

5‒7 venas secundárias, conspícuas; corola vinácea ou lobos com 

ápice verde-claro e base roxa; polínias 0,5‒0,6 × 0,2‒0,4 mm, 

obovais a elípticas........................................................................20 

20. Ramos pubescentes; corola rotada, lobos com ápice 

verde-claro e base roxa; ginostégio com ápice plano e 

pequena projeção apiculada; folículos 4,9 cm compr., 

tuberculados...................………….....25. Matelea ganglinosa 

20'. Ramos velutinos; corola urceolada, vinácea; ginostégio 

com ápice estipitado, sem projeção; folículos 19,2 cm compr., 

estriados a levemente lamelados........24. Marsdenia altissima 

17'. Corona dupla..........................................................................................21 
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21. Lobos da corola com margem velutina; corona com segmentos 

internos em forma de bolsas vesiculosas, 

globosas…………………………………..........23. Funastrum clausum 

21'. Lobos da corola com margem glabra; corona com segmentos 

internos estreito-deltóides ou subulados................……........................22 

22. Lâmina glabra a pilosa abaxialmente; cálice com 1,0‒1,4 mm 

compr.; lobos da corola com ápice piloso abaxialmente; folículos 

3,8 cm compr. ..............................................19. Ditassa blanchetii 

22'. Lâmina glabrescente, glabra com pilosidade concentrada na 

nervura central, ou pilosa a hirsuta abaxialmente; cálice com até 

1,0 mm compr.; lobos da corola glabros abaxialmente; folículos 

1,7‒3,6 cm compr. .......................................................................23 

23. Ramos e lâminas hirsutas; corona com segmentos 

externos e internos subulados.…….........21. Ditassa hispida 

23'. Ramos e lâminas pilosas ou glabras; corona com 

segmentos externos estreito-deltoides ou ovais a 

espatulados e internos estreito-deltoides............................24 

24. Ramos glabros; segmentos externos 0,6‒0,7 mm 

compr., ovais a espatulados, ápice plano; segmentos 

internos 0,2‒0,5 mm compr., planos, ápice não toca 

no dorso da antera.....................20. Ditassa crassifolia 

24'. Ramos pilosos bilateralmente; segmentos 

externos 1,9‒2,0 mm compr., estreito-deltoides, ápice 

levemente reflexo; segmentos internos 0,7 mm 

compr., inflexos, ápice toca no dorso da 

antera.....................................................22. Ditassa sp. 
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TRATAMENTO TAXONÔMICO 

I. Subfamília Rauvolfioideae 

É constituída por 11 tribos e 84 gêneros, com distribuição nas Américas, África, 

Europa e Ásia, nas regiões tropicais e temperadas, raramente nas subtropicais. Ocorre 

também na Bacia do Pacífico. Rauvolfioideae é reconhecida pelas anteras livres da cabeça 

do estilete, pela prefloração principalmente sinistrorsa, raramente dextrorsa, pelos frutos do 

tipo folículo, drupa, cápsula e baga, além das sementes aladas ou ariladas, ocasionalmente 

comosas (Endress & Bruyns, 2000). 

Allamanda L., Mant. Pl. Altera. 146: 214. 1771. 

O gênero é nativo da região neotropical podendo ser encontrado desde o México até 

a Argentina (Sakane & Shepherd, 1986) e possui 14 espécies (Morales, 2009). No Brasil 

possui ampla distribuição, representado por 13 espécies, das quais 11 são endêmicas. No 

Nordeste ocorrem nove espécies, três destas listadas para o Rio Grande do Norte (Koch et 

al., 2016). Algumas espécies são conhecidas popularmente por seu valor ornamental 

(Sakane & Shepherd, 1986). 

São plantas arbustivas, subarbustivas ou arbóreas (Sakane & Shepherd, 1986), ou 

ainda volúveis (Koch et al., 2016), com folhas na maioria das vezes verticiladas e 

indumentadas, corola infundibuliforme com parte superior do tubo de aparência 

campanulada, disco nectarífero sempre presente, além de frutos capsulares geralmente 

espinescentes e sementes geralmente aladas e ovais (Sakane & Shepherd, 1986). 

 

1. Allamanda blanchetii A.DC., Prodr. 8: 319. 1844. 

Figuras 2A-B. 

Arbusto, c. 2 m alt., ramos cilíndricos, verde-olivas, levemente estriados, látex branco, 

coléteres nodais 2, interpeciolares, numerosos nos entrenós; glabros a pilosos. Folhas 

verticiladas, 4‒5 por nó, sésseis; lâmina 3,0‒5,7 × 1,8‒3,4 cm, ovada, ápice acuminado, 

base atenuada, margem inteira, levemente revoluta, venação broquidódroma, 12 venas 

secundárias de cada lado, venas terciárias pouco evidentes; discolor, cartácea, coléteres 

5‒7, intrapeciolares; pilosa em ambas as faces. Cimeira terminal, bóstrix, 2 flores; 

pedúnculo 0,5 cm compr., piloso; brácteas 2,6‒3,0 × 0,7‒1,3 mm, deltoides, coléteres 
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ausentes; glabras a pilosas. Flores pediceladas, 0,3‒0,5 cm compr., pilosas; lobos do cálice 

5,7‒8,0 × 1,8‒5,0 mm, ovados a lanceolados, ápice agudo, margem ciliada, coléteres 

ausentes; pilosos; corola infundibuliforme, prefloração sinistrorsa, vinácea, semicrassa, 

glabra; lobos 1,8‒1,9 × 2,0‒2,1 cm, orbiculares, glabros em ambas as faces; tubo superior 

2,2 × 2,0 cm, glabro; tubo inferior 2,0 × 0,5 cm, glabro, lanuginoso ao redor das anteras; 

anteras 5,5 mm compr., lanceoladas a estreitamente deltoides, ápice agudo, base 

auriculada; livres da cabeça estigmática; pólen dispersado em mônades; disco nectarífero 

pentalobulado, concrescido ao ovário; ovário 2,0 mm compr., ovoide, sincárpico, súpero, 

glabro; cabeça estigmática 2,5 mm compr., cilíndrica, ápice bicuspidado. Folículos 6,3‒6,4 

× 3,3‒3,9 cm, elípticos, lateralmente compressos, espinescentes, cor não observada, 

glabros; sementes 2,2 × 1,9 mm compr., aladas, orbiculares, marrons, glabras. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Ceará-Mirim, entrada na 

RN 309 para Pureza, c. 4,3 km da entrada, c. 3 km a leste seguindo pelo canavial, 

5°34′38.0″ S, 35°26′45.0″ W, elev. 63 m, 14.XII.2011, fl., fr., J.G. Jardim, A.A. Roque, L. 

Jardim 6152 (UFRN); Entrada na RN 309 para Pureza, c. 4,3 km da entrada, c. 3 km a 

leste seguindo pelo canavial, 5°34′38.0″ S, 35°26′45.0″ W, elev. 63 m, 09.VIII.2014, bot., 

fl., fr., J.C. Sousa Jr & J.G. Jardim 46 (UFRN); Fazenda Santa Maria, 5°38′04.0″ S, 

35°25′32.0″ W, elev. 33 m, 26.IX.1998, fl., W.R. Mizael 38 (MOSS); Parnamirim, 

Hidrominas Santa Maria, 13.X.2005, bot., fl., se., A. Ribeiro & J. Silva 174 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Acari, Sítio 

Talhado, proximidades do Km 17 BR 427, vicinal c. de 3 km da rodovia, Serra após casas 

do sítio, 6°19′53.0″ S, 36°37′29.0″ W, elev. 378 m, 26.II.2011, fl., A.A. Roque et al. 897 

(UFRN). 

Vernáculo: Alamanda-roxa, Alamanda-rosa. 

Distribuição: Espécie endêmica do Brasil distribuída por todos os estados do Nordeste, 

além de Goiás e norte de Minas Gerais, e de ocorrência principalmente na Caatinga (Koch 

et al., 2016; Sakane, 1981). Na área de estudo, foi encontrada em bordas da floresta 

estacional decidual e semidecidual e encraves de cerrado. Esta é primeira ocorrência da 

espécie para a Mata Atlântica, já que era anteriormente citada apenas para a Caatinga. 
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É facilmente reconhecida pela corola violácea a rosa, a única no gênero, pelas 

folhas verticiladas com três a cinco folhas por nó, pilosas, pelo disco nectarífero 

pentalobado (Sakane, 1981), bem como pelos frutos lateralmente compressos e 

espinescentes. Foi encontrada com flor e fruto de agosto a dezembro. 

 

Aspidosperma Mart. & Zucc., Flora 7(1, Beil. 4): 135. 1824 [May‒Jun 1824]; nom. cons. 

Distribui-se pela região neotropical, do México até a Argentina, com exceção do 

Chile, incluindo algumas ilhas da América Central (Marcondes-Ferreira, 1988), sendo 

composto por 46 espécies (Morales, 2009). Possui ampla ocorrência no Brasil, onde estão 

listadas 39 espécies, sendo dez endêmicas. As espécies podem ocorrer em florestas, bem 

como em cerrado, caatinga, campos de altitude, chaco e restinga (Marcondes-Ferreira, 

1988). Do total de espécies brasileiras, 22 ocorrem no Nordeste e seis no Rio Grande do 

Norte (Koch et al., 2016). Os representantes do gênero são conhecidos por fornecerem 

madeira de boa qualidade e alcaloides, de uso farmacológico e pela medicina popular 

(Marcondes-Ferreira, 1988). 

São árvores de grande porte ou arbustos, com tronco geralmente sulcado 

longitudinalmente e ramos lenticelados, com folhas geralmente alternas, corola 

hipocrateriforme e anteras ovais, bem como folículos lenhosos a coriáceos e sementes 

aladas (Marcondes-Ferreira, 1988). 

2. Aspidosperma discolor A. DC., Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 8: 

398. 1844. (Mar 1844). 

Figuras 4E-F. 

Árvore, c. 20 m alt., tronco com cavidades longitudinais, saliências de aspecto retorcido; 

ramos cilíndricos, marrom-escuros a marrom-claros, nós laxos, estriados, lenticelados, 

látex branco, coléteres ausentes; glabros, incano nos ramos jovens. Folhas alternas 

espiraladas; pecíolo 7,0‒8,0 mm compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, coléteres 

ausentes; estriado, glabro, incano nos pecíolos jovens; lâmina 5,7‒11,2 × 3,6‒4,4 cm, 

elíptica a oblonga, ápice agudo, levemente acuminado e retuso, base aguda a cuneada, 

levemente atenuada; margem inteira, revoluta, principalmente na base, glabra, venação 
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broquidódroma, 14‒16 venas secundárias de cada lado, pouco evidentes, venas terciárias 

inconspícuas; discolor, cartácea, coléteres ausentes; presença de galhas, glabra em ambas 

as faces, levemente incano na nervura central em ambas as faces. Inflorescência não 

observada. Flores não observadas. Folículos 5,9 × 4,4 cm, levemente dolabriformes, 

presença de fenda lateral, deiscentes, marrom-escuros a marrom-claros, levemente 

muricados, glabros; sementes não observadas. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Baía Formosa, Mata Estrela, 

6º22′32.0″ S, 35º01′18.0″ W, 07.XII.2014, fr., J.C. Sousa Jr et al. 63 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, PERNAMBUCO: Igarassu, Mata da Usina São 

José, 7°50′20.0″ S, 35°00′10.0″ W, H.C.H. Silva 124 (PEUFR). 

Vernáculo: Cabo-de-machado, Pau-pereiro e Quina. 

Distribuição: Ocorre na Venezuela, Guianas e Brasil, desde a região amazônica até a 

caatinga (Marcondes-Ferreira, 1988). É encontrada em boa parte do Brasil, com exceção 

da região Sul e dos estados de Roraima, Acre, Sergipe e Rio de Janeiro (Koch et al., 2016). 

Na área de estudo, foi encontrada em áreas bem conservadas da floresta estacional 

semidecidual. 

É reconhecida pelo tronco com cavidades longitudinais, com saliências de aspecto 

retorcido, pelas folhas com margem da lâmina geralmente revoluta na base, pelas nervuras 

conspícuas em ambas as faces, além da corola hipocrateriforme e dos folículos 

dolabriformes e muricados (Marcondes-Ferreira, 1988). Foi encontrada com fruto passado 

em dezembro. 

3. Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg., Fl. Bras. (Martius) 6(1): 52. 1860. 

Árvore, c. 8 m alt., tronco liso; ramos cilíndricos, verde-claros, nós laxos, estriados, 

lenticelados, látex vermelho, coléteres nodais ausentes; glabros a incanos. Folhas alternas 

dísticas; pecíolo 10,0‒17,0 mm compr., cilíndrico a compresso, sulcado ventralmente, 

coléteres ausentes, rugoso, glabro a incano nos pecíolos jovens; lâmina 14,1‒20,6 × 

3,8‒6,5 cm, elíptica a oblonga, ápice acuminado, base aguda a atenuada; margem inteira a 

levemente repanda, revoluta, plana na base; venação broquidódroma, 27‒34 venas 

secundárias de cada lado, paralelas e muito próximas entre si; venas terciárias conspícuas; 

concolor, lustrosa e verde-oliva quando seca em ambas as faces, cartácea, coléteres 
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ausentes, glabra a incana abaxialmente no ápice. Cimeira axilar, dicásio composto 

modificado, 50 flores; pedúnculo 6,0‒10,0 cm compr., tomentoso. Flores pediceladas, 

1,0‒3,0 cm compr., tomentoso; lobos do cálice 3,0 × 1,5 mm, ovais, ápice agudo, 

indumento da margem não observado, coléteres não observados; tomentosos; corola 

hipocrateriforme, prefloração sinistrorsa, creme a amarelada, glabra; lobos 0,2‒0,3 × 0,5 

cm, filiformes, glabros, margens glabras; tubo 0,3 × 0,1 cm, glabro externamente, seríceos 

internamente; anteras não observadas; nectários não observados; ovário não observado; 

cabeça do estilete não observada. Folículos 9,2‒13,0 × 6,4 cm, piriformes, marrom-escuros 

a marrom-claros, estipitados, estriados, pubescentes a velutinos; sementes 5,0 × 5,1 mm, 

aladas, orbiculares, marrons, glabras. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Tibau do Sul, Parque 

Estadual Mata de Pipa, 6°15′13.0″ S, 35°03′11.0″ W, elev. 45‒60 m, 14.VIII.2012, fr., J.G. 

Jardim & L.A. Cestaro 6371 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, GOIÁS: Ipameri, Bacia de Inundação do Ahe 

Corumba, 03.X.1996, fr., se., T.B. Cavalcanti et al. 2120 (UFP). PERNAMBUCO: Lagoa 

dos Gatos, RPPN Pedra D‘Anta, 25.I.2007, bot., fl., T. Leão 927 (UFP); Serra do Urubu, 

25.IV.2011, fr., F. Gadelha 15 (HST). 

Vernáculo: Amargoso, Araracanga, Guatambu-rugoso, Pau-amarelo, Pequiá-marfim, 

Peroba, Pitiá e Quina-da-mata. 

Distribuição: Ocorre desde o México até o Brasil (Marcondes-Ferreira, 1988), onde pode 

ser encontrada em todo o país, com exceção da Região Sul e dos estados do Piauí, Sergipe 

e Mato Grosso do Sul (Koch et al., 2016), além de representar uma nova ocorrência para o 

Rio Grande do Norte. Na área de estudo, foi encontrada em áreas conservadas da floresta 

estacional semidecidual. 

A. spruceanum é reconhecida pelo látex vermelho, pela inflorescência tomentosa, 

pela corola hipocrateriforme de cor creme a amarelada, e lobos torcidos e eretos 

(Marcondes-Ferreira, 1988; Gomes & Cavalcanti, 2001). Diferencia-se das outras espécies 

do gênero pelas folhas lustrosas e verde-olivas quando secas, em ambas as faces, e pelas 

venas secundárias paralelas e muito próximas entre si. Foi encontrada com fruto em 

agosto. 
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4. Aspidosperma sp. 

Figuras 4C-D; 9. 

Árvore, c. 7 m alt., tronco liso; ramos cilíndricos, marrom-escuros, estriados, lenticelados, 

marcas em formas de nós congestos, como ―ranhuras‖ perpendiculares ao ramo, glabros a 

pubescentes; catáfilos nas gemas apicais, látex branco, coléteres nodais ausentes; glabros. 

Folhas alternas espiraladas; pecíolo 12,0‒17,0 mm compr., compresso, levemente sulcado 

ventralmente, coléteres ausentes, estriado, glabro; lâmina 6,3‒10,3 × 2,8‒4,2 cm, elíptica a 

oblonga, ápice acuminado, base aguda a cuneada, levemente atenuada; margem inteira a 

levemente repanda, revoluta, plana na base, glabra; venação broquidódroma, 11‒17 venas 

secundárias de cada lado, venas terciárias conspícuas; discolor, cartácea, coléteres 

ausentes, levemente incano na nervura central adaxialmente, glabra abaxialmente. 

Inflorescência axilar, tipo não observado, número de flores não observado; pedúnculo 

1,6‒2,6 cm compr., levemente incano. Flores pediceladas, 0,5‒1,2 cm compr., levemente 

incano; forma não observada; anteras não observadas; pólen não observado. Folículos 

6,6‒8,2 × 2,9‒3,3 cm, dolabriformes, presença de fenda lateral, lenticelados, marrom-

escuros, pubescentes; sementes não observadas. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Tibau do Sul, Trilha a leste 

do Parque Estadual Mata de Pipa, 6º14′45.0″ S, 35º03′20.0″ W, 02.VIII.2012, fr., J.G. 

Jardim et al. 6368 (UFRN); Parque Estadual Mata de Pipa, 6º14′45.0″ S, 35º03′20.0″ W, 

02.VII.2014, fr., J.G. Jardim et al. 6657 (UFRN). 

Distribuição: Na área de estudo, ocorre em floresta estacional semidecidual e na restinga 

arbórea sobre dunas. 

Caracterizam-se por marcas em formas de nós congestos, como ―ranhuras‖ 

perpendiculares ao ramo, pela presença de catáfilos nas gemas apicais e folículos 

dolabriformes. Em Aspidosperma sp., não foi possível coletar amostras com flor, mas a 

presença dos catáfilos e das ―ranhuras‖ a diferencia das espécies do gênero amostradas 

neste estudo. Foi encontrada com fruto em julho e agosto. 
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 Figura 9 ‒ a-c. Aspidosperma sp. ‒ a. Ramo com frutos; b. Gema apical, detalhe dos 

catáfilos (seta) na gema apical; c. Detalhe do caule mostrando os nós congestos, como 

―ranhuras‖ (seta) perpendiculares ao ramo. 

Hancornia Gomes, Mem. Math. Phis. Acad. Real Sci. Lisboa 3: 51. 1812. 

O gênero é monoespecífico de ampla distribuição no Brasil, com exceção de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, e no norte do Paraguai, de ocorrência especialmente em 

áreas de cerrado (Monachino, 1945 apud Koch & Kinoshita, 1999; Koch et al., 2016). 

a 

c 

b 
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Distingue-se pelo hábito arbóreo, pelos ramos acinzentados a amarronzados, pelas 

folhas opostas, com nervuras secundárias paralelas entre si e formando um ângulo reto com 

a nervura central, pela inflorescência do tipo dicásio, com flores brancas ou amareladas e 

cálice sem coléteres, e pelos frutos do tipo baga e de formato globoso (Monachino, 1945 

apud Simões & Kinoshita, 2002). 

5. Hancornia speciosa Gomes, Mem. Math. Phis. Acad. Real Sci. Lisboa 2: 1, pl. 1. 1803; 

3: 53. 1812; Observ. Bot.‒Med. Nonnullis Bras. Pl. 2: 3. 1812. 

Árvore, c. 2‒3 m alt., ramos cilíndricos, marrons a avermelhados, lisos a levemente 

rugosos, lenticelados nos ramos jovens, látex branco, coléteres nodais numerosos, 

principalmente intrapeciolares; glabros. Folhas opostas dísticas; pecíolo 6,5‒10,4 mm 

compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, glabro; lâmina 2,9‒5,0 × 1,2‒2,1 cm, oblonga, 

ápice acuminado, base obtusa; margem inteira, levemente revoluta; venação 

craspedódroma, c. 50 venas secundárias de cada lado, venas terciárias inconspícuas; 

discolor, cartácea, coléteres ausentes, glabra em ambas as faces. Cimeira apical, dicásio, 3 

flores; pedúnculo 0,6‒0,3 cm compr., glabro; brácteas 0,6‒1,8 × 0,1‒0,4 mm, deltoides, 

coléteres ausentes, margens glabras; glabras a pouco pilosas. Flores pediceladas, 0,5‒0,9 

cm compr., glabro a piloso; lobos do cálice 1,3‒1,5 × 0,8‒0,9 mm, ovais, ápice agudo, 

margens glabras, coléteres ausentes; pilosos adaxialmente; corola hipocrateriforme, 

prefloração sinistrorsa, branca, fauce amarelada; lobos 0,7‒1,2 × 0,2‒0,3 cm, lanceolados, 

margens glabras a ciliadas, pilosidade concentrada no ápice; glabros a pilosos 

adaxialmente, pilosos abaxialmente; tubo 2,8‒3,2 × 0,1‒0,2 cm, glabro em ambas as faces; 

anteras 2,0‒2,2 mm compr., estreito-deltoides a lanceoladas, ápice agudo a apiculado, base 

cordada; livres da cabeça estigmática; pólen dispersado em mônades; disco nectarífero 

concrescido ao ovário; ovário 1,3 mm compr., tereto, sincárpico, súpero; cabeça do estilete 

1,7 mm compr., fusiforme, ápice bicuspidado, base levemente espessada. Baga 1,7‒3,0 × 

1,1‒2,5 cm, globosa, amarelo-avermelhados, glabros; sementes 11,0 × 2,0 mm, ariladas, 

elipsóides, compressas, marrons. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Maxaranguape, 

Comunidade Caraúbas, 5°27′88.0″ S, 35°17′14.0″ W, elev. 37 m, 27.VII.2010, bot., fl., 

D.F. Torres & E.S. Oliveira 95 (UFRN); Natal, Mata dos Saguis, 5°50′34.0″ S, 35°12′46.0″ 

W, 16.VIII.2012, fr., L.M. Versieux 534 (UFRN); Nísia Floresta, Chácara de Julie e Werner, 

5°57′30.0″ S, 35°10′30.0″ W, elev. 20 m, 12.X.1997, bot., fl., L.A. Cestaro 125 (UFRN); 
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Parnamirim, Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, 20.XI.2008, fl., A.M.G. Costa 1 

(UFRN); Rio do Fogo, Distrito de Barra do Punaú, 5°20′43.0″ S, 35°24′60.0″ W, 

03.XII.2013, fl., fr., se., M.A.O. Bitencourt 3 (UFRN). 

Vernáculo: Mangaba. 

Distribuição: É amplamente distribuída pelo Brasil, com exceção dos estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (Koch et al., 2016), e na área de estudo ocorre geralmente 

em áreas abertas e ensolaradas em encraves de cerrado associados à restinga e à floresta 

estacional semidecidual. 

Popularmente conhecida, H. speciosa destaca-se pelo padrão das nervuras 

secundárias, com venação paralelinérvea (Simões & Kinoshita, 2002). Distingue-se 

também pelas folhas opostas dísticas e oblongas, pela corola branca, e pelos frutos 

globosos, de coloração amarela e estrias avermelhadas, e de sabor doce, usados para fazer 

suco. Foi encontrada com flor e fruto de julho a dezembro. 

 

Himatanthus Willd. ex Schult., Systema Vegetabilium 5: 13-14, 221. 1819. 1819. (Dec 

1819) (Syst. Veg. (ed. 15 bis)). 

 É encontrado somente na região Neotropical (Spina, 2004) e no Brasil ocorre em 

todas as regiões, com exceção da região Sul (Koch et al., 2016). Todas as nove espécies do 

gênero estão listadas para o Brasil, das quais duas são endêmicas. Das espécies brasileiras, 

duas também se distribuem pelo Rio Grande do Norte (Koch et al., 2016). 

 Possuem o hábito arbóreo, embora possam ser confundidas com arbustos devido à 

floração precoce. As brácteas são grandes, envolvendo os botões florais e há coléteres na 

base, o cálice possui de 1 a 5 lobos desiguais no tamanho ou totalmente reduzidos, e o 

ovário é semi-ínfero e hemisincárpico (Spina, 2004). 

6. Himatanthus bracteatus (A.DC.) Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 200. 1937. 

Figuras 2D-E. 

Árvore, c. 6‒10 m alt., ramos cilíndricos, sulcados, ocos, marrom-claros a marrom-

escuros, estriados, escamosos, lenticelados, látex branco, coléteres nodais numerosos, 
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intrapeciolares; glabros. Folhas alternas espiraladas; pecíolo 4,2‒26,0 mm compr., sulcado 

a levemente sulcado ventralmente, coléteres ausentes, estriado, glabro em ambas as faces; 

lâmina 6,8‒21,3 × 2,7‒8,1 cm, obovada a oblanceolada, ápice obtuso a arredondado, 

cuspidado, levemente retuso, base atenuada; margem inteira, levemente revoluta; venação 

broquidódroma, 15‒22 venas secundárias de cada lado, venas terciárias pouco evidentes; 

discolor, cartácea, coléteres ausentes, glabra adaxialmente, glabra a levemente pilosa 

abaxialmente. Cimeira apical, articuladas, cincinio dicotômico com eixo reduzido, 10‒39 

flores; pedúnculo 3,0‒10,4 cm compr., coléteres nodais numerosos, glabro; brácteas 

22,0‒36,0 × 8,0‒12,0 mm, naviculares, corolinas; coléteres numerosos, adaxialmente na 

base; glabras. Flores pediceladas, 0,6‒0,9 cm compr., glabro; lobos do cálice 0,4‒0,9 × 

0,5‒1,5 mm, deltoides, desiguais, alguns muito reduzidos, ápice agudo, margens glabras, 

coléteres ausentes; glabros; corola hipocrateriforme, prefloração sinistrorsa, branca, glabra; 

lobos 3,4‒5,5 × 0,7‒1,4 cm, oblongos a obovais, glabros em ambas as faces; tubo 2,0‒2,6 

× 0,1‒0,3 cm, glabro externamente, piloso internamente, da fauce até acima das anteras e 

abaixo delas; anteras 1,9‒2,4 mm compr., lanceoladas, ápice agudo, levemente bífido, base 

levemente cordada; livres da cabeça estigmática; pólen dispersado em mônades; nectários 

ausentes; ovário 2,0‒2,4 mm compr., elipsóide, hemissincárpico, semi-ínfero; cabeça 

estigmática 1,7‒1,9 mm compr., cilíndrica, ápice alargado, glabro. Folículos 18,6‒27,8 × 

2,3‒2,8 cm, cilíndricos, alongados, marrons, estriados, glabros; sementes 32,0‒46,0 × 

15,0‒28,0 mm, aladas, orbiculares a oblongas, compressas, glabras. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Canguaretama, Rod. BR 

101, c. 1,5 km N da cidade, 19.XII.2010, bot., J.G. Jardim, A.B. Jardim, L. Jardim 5865 

(UFRN); Vicinal entre os canavais, c. 7,5 km da BR 101, 6°31′29.0″ S, 35°10′07.0″ W, 

elev. 109 m, 02.VIII.2014, fr., se., J.C. Sousa Jr et al. 41 (UFRN); Espírito Santo, c. 8,2 

Km ao S da sede municipal, no caminho para a Barragem do Rio Piquiri, 6°23′05.0″ S, 

35°17′31.0″ W, elev. 192 m, 15.V.2015, fl., fr., J.C. Sousa Jr et al. 65 (UFRN); Goianinha, 

Fazenda Nossa Senhora do Carmo, 6°19′11.0″ S, 35°13′10.0″ W, elev. 120 m, 12.II.2011, 

fl., fr., se., A.A. Roque, J.L. Costa-Lima, L.A. Cestaro 1121 (UFRN). 

Vernáculo: Banana-de-papagaio. 

Distribuição: É endêmica do Brasil e da Mata Atlântica, distribuindo-se do Rio Grande do 

Norte até o Rio de Janeiro, além de Minas Gerais (Koch et al., 2016). Na área de estudo, 

foi encontrada em áreas bem conservadas e degradadas da floresta estacional semidecidual. 
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É reconhecida pelos lobos maiores que o tubo da corola, pela cabeça do estilete 

cilíndrica, com ápice alargado sem tricomas e ornamentos, e pelas sementes grandes 

(Spina, 2004). Apresenta também as folhas alternas espiraladas e grandes, as 

inflorescências articuladas, as brácteas naviculares, e os folículos cilíndricos e alongados. 

Foi encontrada com flor de dezembro a maio e com fruto de maio a agosto. 

 

Macoubea Aubl., Histoire des Plantes de la Guiane Françoise 2(Suppl.): 17–18, t. 378. 

1775. (Jun‒Dec 1775) (Hist. Pl. Guiane). 

Gênero Neotropical composto por três espécies, uma endêmica da Costa Rica e 

Panamá e duas distribuindo-se principalmente na região amazônica (Morales, 1999a; 

Morales, 2005a; Koch et al., 2016). No Brasil ocorre principalmente em alguns estados da 

região Norte e Nordeste, além de Mato Grosso e Espírito Santo (Koch et al., 2016). Para o 

Rio Grande do Norte, representa uma nova ocorrência. 

Caracterizam-se pelo hábito arbóreo, pelos ramos glabros a glabrescentes, pelas 

folhas opostas, pela corola hipocrateriforme branca ou creme, além das bagas globosas, 

subglobosas ou de formas variadas (Morales, 2005a). 

7. Macoubea guianensis Aubl., Hist. Pl. Guiane, Suppl.: 18. 1775. 

Figuras 5A-B. 

Árvore, c. 8‒16 m alt., ramos cilíndricos, marrom-claros, estriados, lenticelados, látex 

branco, coléteres nodais não observados; glabrescentes a incanos. Folhas opostas 

decussadas; pecíolo 12,0‒26,0 mm compr., cilíndrico, levemente sulcado ventralmente, 

coléteres ausentes; estriado, glabro a incano; lâmina 11,2‒15,4 × 6,0‒7,2 cm, obovada a 

oblanceolada, ápice cuspidado a levemente retuso, base cuneada a obtusa; margem 

repanda; venação broquidódroma, 9 venas secundárias de cada lado, venas terciárias 

conspícuas; discolor, cartácea, coléteres ausentes, glabra a incano adaxialmente, glabra a 

levemente pilosa abaxialmente. Cimeira apical, 12 flores; pedúnculo 3,5‒4,4 cm compr., 

glabro a pubescente; brácteas 1,0‒2,0 × 1,0‒1,5 mm, deltoides a obovais, margens 

pubescentes; coléteres não observados; pubescentes. Flores pediceladas, 1,5‒2,9 cm 

compr., glabro; lobos do cálice 2,0 × 1,0 mm, obovais a deltoides, ápice agudo, margens 
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pubescentes, coléteres não observados; glabros a pubescentes; corola não observada; 

ovário não observado; cabeça do estilete não observada. Baga 5,5 × 3,5 cm, globosa, 

indeiscente, amarela, rugosa, glabra; sementes 5,5‒6,0 × 1,5 mm, cilíndricas a lineares, 

amareladas, glabras. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Canguaretama, APP 

próxima a vicinal entre cultivos de cana-de-açúcar, 6°31′52.0″ S, 35°10′33.0″ W, elev. 69 

m, 20.IX.2014, fr., J.G. Jardim et al. 6741 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, BAHIA: Alagoinhas, Campus II/ UNEB, 

12°08′00.0″ S, 38°26′00.0″ W, elev. 120‒150 m, 05.XII.2000, fr., se., N.G. Jesus 441 

(HUEFS); Vera Cruz, Fazenda Moponga, 13°05′16.0″ S, 38°47′23.0″ W, 29.IX.2011, bot., 

E. Matos, R. Machado, G. Vidal 2650 (HUEFS). PERNAMBUCO: Recife, Dois Irmãos, 

mata, próximo a jaula das onças pintadas, 8°03′14.0″ S, 34°52′52.0″ W, 24.IX.1954, fl., fr., 

D. Andrade-Lima 54‒1896 (IPA). 

Vernáculo: Amapá-amargoso, Amapá-doce e Molongó. 

Distribuição: Distribui-se nas regiões Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia), Centro-

Oeste apenas no Mato Grosso, no Nordeste (Bahia, Maranhão e Pernambuco) e no Sudeste 

apenas no Espírito Santo (Koch et al., 2016). Trata-se de uma nova ocorrência para o Rio 

Grande do Norte e foi encontrada em floresta estacional semidecidual na floresta ciliar. 

Caracteriza-se pela corola hipocrateriforme e branca, com lobos longos, e pelos 

frutos com um folículo, globoso a subesférico (Morales, 1999). Foi encontrada com fruto 

em setembro. 

 

Rauvolfia L., Species Plantarum 1: 208. 1753. (1 May 1753) (Sp. Pl.). 

Rauvolfia possui 100 espécies, com distribuição Pantropical, (exceto na Austrália), 

sendo 35 espécies ocorrentes no Neotrópico (Rao, 1956; Morales, 2009). Distribui-se por 

todo o Brasil (exceto Tocantins), onde estão listadas 20 espécies das quais 12 são 

endêmicas. Para o Rio Grande do Norte é listada uma espécie (Koch et al., 2016). Algumas 

espécies produzem compostos químicos de uso farmacológico e clínico, são fontes de 

madeira, bem como são usadas como plantas ornamentais (Rao, 1956). 
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São espécies arbustivas ou arbóreas, com folhas verticiladas contendo 3‒5 folhas 

por nó, porém apresentam filotaxia oposta em indivíduos jovens. A corola é 

frequentemente branca e o fruto do tipo drupa, com 1‒2 sementes (Rao, 1956; Morales, 

2005a). 

8. Rauvolfia ligustrina Willd. ex Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis [Roemer & 

Schultes] 4: 805. 1819. 

Arbusto, c. 1,2 m alt., ramos cilíndricos, esbranquiçados a marrons, estriados, lenticelados, 

látex branco, coléteres nodais numerosos, laterais ao pecíolo e intrapeciolares; pilosos. 

Folhas verticiladas, 3 por nó; pecíolo 3,0‒4,0 mm compr., cilíndrico, sulcado 

ventralmente, coléteres não observados; estriado, piloso; lâmina 5,2‒5,3 × 2,4‒2,7 cm, oval 

a lanceolada, ápice acuminado, base cuneada; margem plana, levemente revoluta, glabra a 

pilosa próxima à base; venação broquidódroma, 14‒16 venas secundárias de cada lado, 

venas terciárias conspícuas; discolor, cartácea, coléteres ausentes; glabra em ambas as 

faces, pilosa na base da nervura central. Cimeira axilar, dicásio, 16‒27 flores; pedúnculo 

2,6 cm compr., piloso; brácteas 1,0‒1,1 × 0,1‒0,2 mm, estreito-deltoides; coléteres 2‒4, 

alternos; pilosas. Flores pediceladas, 0,08‒0,12 cm compr., pubescente a incano; lobos do 

cálice 1,0 × 1,0 mm, deltoides, ápice agudo, margens não observadas, coléteres não 

observados; corola urceolada, prefloração sinistrorsa, branca; indumento não observado; 

lobos 0,1 × 0,1‒0,2 cm, ovais a deltoides; indumento não observado; tubo 0,3 × 0,2 cm, 

indumento não observado; anteras não observadas; nectários não observados; ovário não 

observado; cabeça estigmática não observada. Baga 0,7 × 0,6 cm, subglobosa, 

avermelhada, rugosa, indumento não observado; sementes não observadas. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Parnamirim, Pium, 

20.IX.1987, bot., fl., A. Dantas 42 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, CEARÁ: Sobral, EMBRAPA Caprinos, 

3°42′00.0″ S, 40°21′0.00″ W, elev. 83 m, 15.I.2002, bot., fl., fr., M. Mamede 5 (EAC). 

Vernáculo: Fruta-do-sapo e Arrebenta-boi. 

Distribuição: Rauvolfia ligustrina distribui-se em toda a região Nordeste e Centro-Oeste, 

além dos estados de Amazonas, Pará e Rio de Janeiro (Koch et al., 2016). Na área de 

estudo, a espécie foi encontrada em floresta estacional semidecidual. 
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Caracteriza-se pelas folhas verticiladas com três a quatro folhas por nó, pelas 

lâminas elípticas a ovais, pela corola urceolada, branca a verde-claro, e pelos frutos 

subesféricos, vermelhos a negros quando maduros (Morales, 2005a). Foi encontrada com 

flor em setembro. 

 

Tabernaemontana L., Species Plantarum 1: 210. 1753. 

O gênero é pantropical, com 100 espécies, das quais 45 restritas à região 

Neotropical (Leeuwenberg, 1994; Morales, 2009). No Brasil é amplamente distribuído, 

com 30 espécies, nove delas endêmicas (Koch et al., 2016). É uma nova ocorrência para o 

Rio Grande do Norte. Algumas espécies produzem compostos químicos de uso medicinal e 

tem os frutos comestíveis (Leeuwenberg, 1994). 

Seus representantes são arbustos ou árvores, com ramos frequentemente 

lenticelados e com látex branco abundante. Apresentam folhas opostas, corola branca, com 

disco nectarífero ausente, bem como dois folículos geralmente divergentes, com um deles 

às vezes pequeno ou ausente (Leeuwenberg, 1994). 

9. Tabernaemontana flavicans Willd. ex Roem. & Schult., Systema Vegetabilium 4: 797. 

1819. 

Arbusto, c. 1,5 m alt., ramos cilíndricos, marrons a verde-claros, estriados, lenticelados, 

látex branco, coléteres nodais ausentes; glabros. Folhas opostas decussadas; pecíolo 

0,5‒0,7 cm compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, coléteres ausentes; liso, glabro; 

lâmina 13,9‒8,9 × 3,1‒5,0 cm, oblonga a obovada, ápice acuminado, base obtusa; margem 

plana, levemente revoluta; venação broquidódroma, 7‒14 venas secundárias de cada lado, 

venas terciárias pouco evidentes; levemente discolor, cartácea, coléteres ausentes; glabra 

em ambas as faces. Racemo axilar, corimbiforme, 6 flores; pedúnculo 0,1‒0,6 cm compr., 

glabro; brácteas 1,7‒2,2 × 1,4‒3,0 mm, deltoides, foliáceas, coléteres 6, opostos 

adaxialmente na porção medial da base; glabras em ambas as faces. Flores pediceladas, 

0,9‒1,3 cm compr., glabro; lobos do cálice 2,5‒3,4 × 2,0‒2,5 mm, deltoides a ovais, ápice 

agudo, margens glabras, coléteres 8, porção medial da base adaxial; venações conspícuas; 

glabros em ambas as faces; corola hipocrateriforme, prefloração sinistrorsa, branca, fauce 

amarelada; lobos 1,8 × 0,8 cm, oblongos, venações conspícuas, glabros em ambas as faces; 
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tubo superior 0,7 × 0,4 cm; tubo inferior c. 1,0 × 0,3 cm, barbelado a lanuginoso, abaixo 

das anteras; anteras 5,3 mm compr., estreito-deltoides, ápice agudo, base sagitada; livres da 

cabeça estigmática; pólen dispersado em mônades; nectários ausentes; ovário não 

observado; cabeça estigmática 1,0 mm compr., cilíndrica, ápice agudo a truncado, 

projeções na base. Folículos elípticos, divergentes; sementes não observadas. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Baía Formosa, Mata Estrela, 

6º24′06.0″ S, 35º00′15.0″ W, 10.IX.2011, fl., J.L. Costa-Lima & W.M.B. São-Mateus 567 

(UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, AMAZONAS: Manaus, Reserva Florestal 

Adolfo Ducke, Q-19 ao lado da árvore nº 2601, 2°53′00.0″ S, 59°58′00.0″ W, 06.V.1965, 

fr., W.A. Rodrigues 6920 (INPA). 

Distribuição: É encontrada na Venezuela e Peru, e no Brasil distribui-se em alguns estados 

das regiões Norte (Amazonas, Pará e Rondônia), Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão e 

Pernambuco), Centro-Oeste (Mato Grosso) e Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro) (Leeuwenberg, 1994; Koch et al., 2016). Ocorre em florestas úmidas ou secas, 

especialmente em sub-bosque ou ainda em vegetações de pequeno porte (Leeuwenberg, 

1994). Trata-se de uma nova ocorrência para o Rio Grande do Norte e foi encontrada na 

floresta estacional semidecidual em bom estado de conservação. 

Espécie com inflorescência de duas a três flores, com lobos reflexos, e o folículo 

elíptico divergente (Souza-Silva, 2008). Foi encontrada com flor em setembro. 

 

II. Subfamília Apocynoideae 

É composta por cinco tribos e 77 gêneros, distribuídos nas Américas, África, 

Europa e Ásia, nas regiões tropicais e subtropicais, raramente nas temperadas. 

Apocynoideae apresenta anteras fundidas à cabeça estigmática, nectários em forma de 

disco na base do ovário, ou ausência de nectários, pólen comumente dispersado em 

mônades e secreções da cabeça do estilete frequentemente em forma de adesivo ou goma 

(Endress & Bruyns, 2000). 
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Mandevilla Lindl., Edwards's Botanical Register 26: pl. 7. 1840. (Feb 1840) (Edwards's 

Bot. Reg.). 

Distribui-se pelo México e Antilhas até à Argentina e possui 170 espécies (Sales, 

1993; Morales, 2009). É encontrado em todo o Brasil, onde ocorrem 66 espécies, 40 delas 

endêmicas. Para o Rio Grande do Norte são listadas quatro espécies (Koch et al., 2016). 

São espécies de potencial paisagístico e de uso farmacológico na medicina popular (Sales, 

1993). 

As espécies geralmente são lianas, mas existem também espécies que são arbustos 

ou subarbustos. Apresentam apêndices nodais interpeciolares pequenos ou desenvolvidos 

em forma de anel de modo a envolver o nó, além de folhas opostas decussadas ou 

verticiladas. Possuem também lobos do cálice com coléteres na base adaxial, 

inflorescência racemosa, cabeça estigmática umbraculiforme, além de folículos cilíndricos, 

paralelos ou levemente divergentes, às vezes unidos no ápice (Sales, 1993). 

10. Mandevilla microphylla (Stadelm.) M.F.Sales & Kin.‒Gouv., Iheringia, Bot. 64(1): 68. 

2009. 

Figura 2F. 

Trepadeira, c. 2 m alt., ramos cilíndricos, verde-claros nos jovens, marrons a marrom-

avermelhados nos antigos, estriados, decorticantes, lenticelados, látex branco, coléteres 

nodais 2, interpeciolares; levemente pilosos nos jovens, glabros nos antigos. Folhas 

opostas decussadas; pecíolo 3,5‒12,0 mm compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, 

coléteres ausentes; glabro a piloso ventralmente, principalmente na base, piloso a hirsuto 

dorsalmente da metade do pecíolo a base da nervura central; lâmina 3,2‒5,9 × 2,0‒4,0 cm, 

oval, ápice acuminado, base obtusa a cordada; margem inteira, revoluta; venação 

broquidódroma, 8‒11 venas secundárias de cada lado, venas terciárias conspícuas; discolor, 

levemente coriácea, coléter 1, ápice bífido, base adaxial da nervura central; glabra em 

ambas as faces, hirsuto na base abaxial da nervura central. Racemo axilar, 4‒7 flores; 

pedúnculo 0,4‒4,4 cm compr., pubescente a incano; brácteas 0,5‒1,0 × 0,9‒1,3 mm, 

deltoides; coléteres ausentes; incanas a pubescentes. Flores pediceladas, 0,8‒1,1 cm 

compr., glabro; lobos do cálice 0,4‒1,1 × 1,0‒1,5 mm, deltoides, ápice cuneado, coléteres 

ausentes; glabros adaxialmente; corola infundibuliforme, prefloração dextrorsa, amarela; 
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lobos 3,4‒3,6 × 3,0‒3,2 cm, obovais; margens pubescentes a pilosas, glabros em ambas as 

faces, base incano a pubescente em ambas as faces; tubo superior 1,4 × 1,8 cm; tubo 

inferior 3,0 × 0,5 cm, glabro externamente, pubescente a velutino internamente ao redor 

das anteras e nos filetes, 5 projeções carnosas na base interna; anteras 7,5 mm compr., 

estreito-elípticas a lanceoladas, ápice agudo, base cordada; fundidas à cabeça estigmática; 

pólen dispersado em mônades; disco nectarífero pentalobulado, concrescido ao ovário; 

ovário 1,6 mm compr., elíptico a oval, apocárpico, súpero; cabeça estigmática 1,2 mm 

compr., umbraculiforme, ápice apiculado. Folículos 18,0 × 0,5 cm, cilíndricos, marrons, 

glabros; sementes 8,0 × 1,0 mm, lineares, marrons; coma 1,0 cm compr., glabras. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Baía Formosa, RPPN Mata 

Estrela, 6°22′54.0″ S, 35°00′48.0″ W, elev. 54 m, 07.XII.2014, fl., J.C. Sousa Jr et al. 64 

(UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, BAHIA: Jeremoabo, Estação Ecológica do 

Raso da Catarina, 9°20′00.0″ S, 38°29′00.0″ W, 08.VII.1983, fl., fr., se., L.P. Queiroz 733 

(HUEFS). 

Distribuição: Espécie endêmica do Brasil, de ocorrência somente na região Nordeste nos 

estados da Bahia, Paraíba e Pernambuco (Sales, 1993; Koch et al., 2016). É uma nova 

ocorrência para o Rio Grande do Norte e foi encontrada em floresta estacional 

semidecidual e na restinga arbórea em áreas abertas. 

Caracteriza-se pela corola com parte inferior do tubo totalmente cilíndrico e de 

mesmo comprimento ou maior que a parte superior do tubo, com cinco projeções carnosas 

internamente na base. Parte superior do tubo geralmente turbinada e avermelhada 

internamente, ramos grossos e lenhosos, folhas grandes e coriáceas, e frutos grandes, 

geralmente com os dois folículos unidos mesmo após a liberação da semente (Sales, 1993). 

Diferencia-se também das outras espécies de Mandevilla encontradas na área de estudo por 

apresentar corola e fauce amarelas. Foi encontrada com flor em dezembro. 

11. Mandevilla moricandiana (A.DC.) Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 20: 705. 1933. 

Figuras 3A-B. 
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Trepadeira, c. 1,5‒3,0 m alt., ramos cilíndricos a levemente achatados, cinza-claros a 

marrons, lisos a levemente rugosos, lenticelados, látex branco, apêndices nodais 2‒5, 

interpeciolares; glabros a levemente pilosos. Folhas opostas decussadas; pecíolo 2,4‒5,2 

mm compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, coléteres ausentes; piloso, principalmente no 

ápice e margens do sulco; lâmina 1,6‒2,6 × 1,1‒1,6 cm, obovada, ápice cuspidado, base 

cuneada a aguda, margem inteira a levemente repanda, levemente revoluta; venação 

broquidódroma, 7‒10 venas secundárias de cada lado, venas terciárias conspícuas; 

discolor, coriácea, coléteres 2, base adaxial da nervura central; glabra em ambas as faces. 

Racemo axilar, 1‒6 flores; pedúnculo 0,3‒2,4 cm compr., glabro; brácteas 0,8‒1,9 × 

0,5‒1,1 mm, deltoides a estreito-deltoides, coléteres ausentes; glabras. Flores pediceladas, 

0,9‒1,2 cm compr., glabro, torcido; lobos do cálice 5,4‒5,5 × 1,4‒2,0 mm, lanceolados, 

ápice acuminado, coléteres 2‒4, base adaxial, alternos; glabros em ambas as faces; corola 

infundibuliforme, prefloração dextrorsa, rosa-claro e branco, fauce rosa a rosa-escuro; 

lobos 1,8‒2,3 × 1,8‒2,5 cm, obovais, levemente pilosas na margens, glabros, glabros a 

levemente pilosos na fauce; tubo superior 1,1‒1,4 × 0,3‒0,5 cm; tubo inferior 1,5‒1,9 × 0,2 

cm, glabro, velutino a tomentoso na face interna do tubo abaixo das anteras; anteras 

6,0‒7,3 mm compr., lineares, ápice agudo a cuspidado, base sagitada; fundidas à cabeça 

estigmática; pólen dispersado em mônades; nectários, 2; ovário 1,5‒1,6 mm compr., oval a 

elíptico, apocárpico, súpero; cabeça estigmática 1,8‒2,0 mm compr., umbraculiforme, 

ápice apiculado, bífido. Folículos 9,4‒11,8 × 0,4‒0,6 cm, cilíndricos, castanho-claros a 

marrons, estriados, glabros; sementes 0,6 × 0,1 mm, lineares, compressas, marrons; coma 

1,5 cm compr., pubescentes a incanas. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Ceará-Mirim, Praia de 

Muriú, 5°33′05.0″ S, 35°15′30.0″ W, elev. 30 m, 04.VII.2014, fl., J.C. Sousa Jr & L.A. 

Cestaro 33 (UFRN); Extremoz, APA Jenipabú, 5°42′32.0″ S, 35°12′21.0″ W, elev. 30 m, 

27.X.2012, fr., D.O. Batista et al. s.n. (UFRN); Goianinha, Mata do violão, 6°18′81.0″ S, 

35°12′62.0″ W, 02.VIII.2014, fl., J.C. Sousa Jr et al. 42 (UFRN); Nísia Floresta, APA 

Bonfim-Guaraíra, 5°98′44.0″ S, 35°11′22.0″ W, 03.XI.2013, fl., fr., A.K. Morais 22 

(UFRN); APA Bonfim-Guaraíra, 6°05′25.0″ S, 35°08′01.0″ W, elev. 9 m, 01.XI.2014, fl., 

E.O. Moura et al. 247 (UFRN); Parnamirim, Praia de Cotovelo, 5°57′55.0″ S, 35°08′32.0″ 

W, elev. 11 m, 22.XI.2014, fl., fr., J.C. Sousa Jr et al. 61 (UFRN). 
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Distribuição: Mandevilla moricandiana é endêmica do Brasil, de ocorrência na região 

Nordeste do Ceará até a Bahia, e no Rio de Janeiro (Sales, 1993; Koch et al., 2016). Na 

área de estudo, foi encontrada na restinga, corroborando com Sales (1993). 

Destaca-se pelos ramos delgados, volúveis, frequentemente afilos pela queda das 

folhas, apêndices nodais muito desenvolvidos, coriáceos e pontiagudos nos ramos mais 

velhos, folhas obovadas e corola tubular-turbinada (Sales, 1993). Difere das outras 

espécies do gênero encontradas para a área de estudo pela corola rosa-claro ou branco com 

fauce rosa a rosa-escuro. Foi encontrada com flor de julho a novembro e com fruto em 

outubro e novembro. 

12. Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K.Schum., Nat. Pflanzenfam. 

[Engler & Prantl] 4, Abt. 2: 171. 1895. 

Figura 3E. 

Trepadeira, c. 2 m alt., ramos cilíndricos, verde-claros a marrom-escuros, levemente 

estriados, lenticelados, látex branco, coléteres nodais 1‒7, laterais ao pecíolo e 

interpeciolares; glabros a densamente pilosos, pubescentes a pilosos nos ramos antigos 

principalmente próximo aos nós. Folhas opostas decussadas; pecíolo 2,2‒6,3 mm compr., 

cilíndrico, sulcado ventralmente, coléteres ausentes; piloso adaxialmente, glabro a 

pubescente abaxialmente; lâmina 3,9‒8,1 × 1,6‒4,7 cm, lanceolada a oblonga, ápice 

cuspidado a rostrado, base cordada, margem inteira, levemente revoluta, glabra a 

levemente pilosa; venação broquidódroma, 8‒10 venas secundárias de cada lado, venas 

terciárias conspícuas; discolor, cartácea, coléteres 2‒21, adaxialmente ao longo da nervura 

principal; glabra a levemente pilosa adaxialmente, pilosidade principalmente na nervura 

central, densamente pubescente a velutina abaxialmente, base pilosa abaxialmente. 

Racemo axilar, 15‒43 flores; pedúnculo 0,5‒2,9 cm compr., glabro a piloso; brácteas 

2,4‒3,9 × 0,6‒1,3 mm, estreito-deltoides a deltoides, coléteres ausentes; glabras a 

pubescentes. Flores pediceladas, 0,1‒0,4 cm compr., pubescente a incano; lobos do cálice 

2,0‒2,6 × 1,0‒1,6 mm, deltoides, ápice acuminado, margens glabras a ciliadas, coléter 1, 

base adaxial; glabros a incanos; corola infundibuliforme, prefloração dextrorsa, amarela; 

lobos 1,5‒1,7 × 1,6‒1,8 cm, obovais, glabros adaxialmente, pubescentes a pilosos 

abaxialmente; tubo superior 2,8‒3,4 × 1,7‒3,2 cm, piloso externamente, glabro a incano no 

ápice; tubo inferior 2,2‒2,9 × 0,2‒0,4 cm, piloso externamente, glabro a incano no ápice; 
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anteras não observadas; pólen dispersado em mônades; nectários não observados; ovário 

não observado; cabeça do estilete não observada. Folículos 7,2‒13,6 × 0,1‒0,4 cm, 

cilíndricos, alongados, unidos no ápice, marrons, estriados, glabros a levemente incanos; 

sementes 9,0 × 2,0 mm, levemente oblongas a elípticas, convexas, marrons a levemente 

douradas; coma 2,7 cm compr.; levemente pubescentes a velutinas. 

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

5°50′39.0″ S, 35°14′30.0″ W, 27.VI.2007, fl., V.R.R. Sena et al. 187 (UFRN); Pium, 

5°57′30.0″ S, 35°09′40.0″ W, elev. 20 m, 30.IX.1980, fl., O.F. Oliveira 1348 (MOSS); 

Parnamirim, Vale do Rio Pitimbu, 5°54′00.0″ S, 35°12′00.0″ W, elev. 20 m, 24.VIII.1997, 

fl., fr., L.A. Cestaro 38 (UFRN); Praia de Cotovelo, 5°54′56.0″ S, 35°15′46.0″ W, 

22.III.2007, fl., fr., M.I.B. Loiola et al. 1171 (UFRN); Nova Parnamirim, próximo ao Jiqui 

Country Club, 5°54′56.0″ S, 35°15′46.1″ W, 22.V.2012, fl., B.F. Caroline et al. s.n. 

(UFRN); Rio do Fogo, Distrito de Punaú, 5°16′22.0″ S, 35°22′59.0″ W, 25.V.2009, fl., 

A.C.P. de Oliveira & J.L.Costa-Lima 965 (UFRN). 

Distribuição: Mandevilla scabra é amplamente distribuída no Brasil (Koch et al., 2016). 

Na área de estudo, foi encontrada em bordas de floresta estacional semidecidual, em mata 

ciliar e na restinga. 

Mandevilla scabra pode ser reconhecida principalmente pela sua corola amarela 

com fauce avermelhada, além de que, por ser bastante polimórfica, apresenta grande 

variação no indumento e tamanho das folhas (Watanabe et al., 2009). Destaca-se das outras 

espécies do gênero encontradas para a área de estudo em relação à lâmina densamente 

pubescente a velutina abaxialmente, com dois a 21coléteres distribuídos adaxialmente ao 

longo da nervura principal, pela inflorescência glabra a pilosa, e pelas sementes oblongas a 

elípticas. Foi encontrada com flor e fruto de março a setembro. 

 

Odontadenia Benth., J. Bot. (Hooker) 3: 242. 1841. 

É encontrado desde México e Antilhas até o Brasil e a Bolívia, possuindo 20 

espécies (Morales, 2009). No Brasil possui 16 espécies, duas delas endêmicas, e ocorre em 

toda a região Norte, Centro-Oeste, em grande parte do Sudeste e em alguns estados do 

Nordeste (Koch et al., 2016), sendo uma nova ocorrência para o Rio Grande do Norte. 
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São lianas, raramente arbustos, com folhas opostas, raramente verticiladas, e corola 

geralmente infundibuliforme, com lobos obliquamente obovados e levemente reflexos, 

além de apresentarem disco nectarífero pentalobado e folículos geralmente pendentes e 

cilíndricos (Morales, 1999c). 

13. Odontadenia lutea (Vell.) Markgr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 24. 1924. 

Figuras 5C; 10. 

Liana, c. 5‒10 m alt., ramos cilíndricos, marrom-claros, estriados, lenticelados, látex 

branco, coléteres nodais 2, interpeciolares; incanos a pilosos. Folhas opostas decussadas; 

pecíolo 14,0‒16,0 mm compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, coléteres numerosos, 

intrapeciolares; levemente estriado, incano; lâmina 13,7‒19,0 × 6,1‒6,3 cm, elíptica a 

lanceolada, ápice acuminado, base obtusa a arredondada, margem inteira, levemente 

repanda, revoluta; venação broquidódroma, 12‒14 venas secundárias de cada lado, venas 

terciárias conspícuas; discolor, cartácea, coléteres ausentes; glabra adaxialmente, 

pubescente abaxialmente, principalmente nas axilas da nervuras secundárias, incano na 

nervura central. Cimeira apical, tirsiforme, 7‒34 flores; pedúnculo 0,4 cm compr., incano; 

brácteas 4,0‒6,0 × 4,5‒4,8 mm, deltoides a estreito-deltoides, coléteres ausentes; incanas 

adaxialmente, principalmente na porção medial longitudinal, incanas abaxialmente. Flores 

pediceladas, 2,5‒2,7 cm compr., incano; lobos do cálice 12,0‒13,0 × 8,5 mm, ovais, 

desiguais, ápice arredondado a cuspidado, margens incanas, coléteres 3, alternos; glabros 

em ambas as faces; corola infundibuliforme, prefloração dextrorsa, amarela-claro a 

esverdeada; lobos 2,6‒2,7 × 2,5‒2,6 cm, obovais, margens incanas, glabros em ambas as 

faces; tubo superior 1,7‒1,9 × 2,2‒2,3 cm; tubo inferior 2,6‒2,7 × 0,6‒0,7 cm, glabro 

externamente, barbelado internamente, principalmente abaixo das anteras; estames 

inseridos na base da porção superior do tubo; anteras 0,8‒0,9 mm compr., estreito-

deltoides, ápice agudo, base sagitada; fundidas à cabeça estigmática; dorso pubescente; 

pólen dispersado em mônades; disco nectarífero pentalobulado, formando uma parede em 

torno do ovário, concrescido ao ovário; ovário 2,0 mm compr., oval a elipsóide, 

apocárpico, súpero, glabro; cabeça estigmática 3,0 mm compr., oblonga, ápice capitado. 

Folículos 9,4 × 0,6 cm, cilíndricos, alongados, divaricados, estriados, glabros; sementes 

não observadas. 
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Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: São José de Mipibu, 

6°04′29.0″ S, 35°24′18.0″ W, 03.XII.2013, fr., R.L. Soares Neto & J.G Jardim 75 (UFRN); 

c. 6,5 km ao sul da sede municipal, 6°31′27.0″ S, 35°07′16.0″ W, elev. 38 m, 20.IX.2014, 

fl., J.G. Jardim et al. 6759 (UFRN). 

Distribuição: Possui distribuição nas regiões Norte (Amazonas, Pará e Tocantins), 

Nordeste (Bahia), Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato 

Grosso) e Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) (Koch et al., 2016), além da 

Bolívia e Peru (Morales, 1999c). É uma nova ocorrência para o Rio Grande do Norte e foi 

encontrada na floresta estacional semidecidual em bom estado de conservação. 

Pode ser reconhecida pelos ramos lenticelados, inflorescência congesta, sépalas 

conspicuamente desiguais, menores que a porção inferior do tubo da corola, pela corola 

infundibuliforme, com porção superior do tubo cônica-campanulada a campanulada, e 

devido aos estames inseridos na base da porção superior do tubo (Morales, 1999c). 

Apresenta ainda os lobos do cálice desiguais, a corola amarelo-claro a esverdeada, o disco 

nectarífero pentalobulado formando uma parede em torno do ovário, e os folículos 

divaricados. Foi encontrada com flor em setembro e com fruto em dezembro. 
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Figura 10 ‒ a-d. Odontadenia lutea ‒ a. Ramo florífero; b. Detalhe dos lobos do cálice 

desiguais (seta); c. Detalhe do ovário mostrando o disco nectarífero (seta) seccionado; d. 

Fruto imaturo. 

Temnadenia Miers, On the Apocynaceae of South America 207. 1878. 

c 

a 

b 

d 
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Gênero restrito a América do Sul, com centro de diversidade localizado no Brasil, 

composto por quatro espécies, duas endêmicas do Brasil e uma da Colômbia, e uma de 

ocorrência mais ampla na Bolívia, Brasil e Peru (Morales, 2005b). As três espécies com 

ocorrência no Brasil são encontradas em toda a região Sudeste e em alguns estados da 

região Norte, Centro-Oeste, Sul e Nordeste (Koch et al., 2016), sendo uma nova ocorrência 

para o Rio Grande do Norte. 

Caracterizam-se por serem lianas, com folhas opostas e venas terciárias 

normalmente inconspícuas, pelas corolas hipocrateriformes ou infundibuliformes, e pelos 

folículos fusionados longitudinalmente, com sementes numerosas (Morales, 2005b). 

14. Temnadenia odorifera (Vell.) J.F.Morales, Novon 9(2): 240. 1999. 

Figura 3D. 

Liana, c. 2,5 m alt., ramos cilíndricos, marrons, levemente estriados, látex transparente, 

coléteres nodais numerosos, interpeciolares; pilosos. Folhas opostas decussadas; pecíolo 

3,3‒4,6 mm compr., cilíndrico, coléteres numerosos, intrapeciolares; velutino; lâmina 

6,5‒7,7 × 5,1 cm, oval, ápice acuminado, base arredondada a subcordada, margem inteira, 

revoluta; venação broquidódroma, 6 venas secundárias de cada lado, venas terciárias pouco 

evidentes; discolor, cartácea, coléteres ausentes; pubescente em ambas as faces. Racemo 

axilar, 24 flores; pedúnculo 2,9 cm compr., pubescente; brácteas 1,3 × 0,1 mm, filiformes, 

pilosas. Flores pediceladas, 0,5‒0,9 cm compr., pubescente; lobos do cálice 5,0‒5,6 × 

2,0‒2,5 mm, deltoides, ápice agudo, coléteres não observados; pilosos a glabrescentes; 

corola hipocrateriforme, prefloração dextrorsa, púrpura; lobos 1,6‒1,7 × 0,9‒1,2 cm, 

oblongos, margens glabras, glabros em ambas as faces; tubo 1,9‒2,4 × 0,4 cm, glabro 

externamente; anteras não observadas; pólen dispersado em mônades; nectários não 

observados; ovário não observado; cabeça estigmática não observada. Folículos 24,0 × 0,8 

cm, cilíndricos, alongados, lenticelados, cor não observada, estriados, glabros; sementes 

16,0 × 2,0 mm, lineares; coma 2,1 cm compr. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Canguaretama, entrada na 

BR 101 após a divisa do RN com a PB, c. 1 km após o posto fiscal, vicinal entre cultivos 

de cana-de-açúcar, 6°31′52.0″ S, 35°10′33.0″ W, elev. 69 m, 20.IX. 2014, fr., J.G. Jardim et 

al. 6752 (UFRN); Extremoz, APA Jenipabu, entorno do ECOPOSTO, 5°42′20.0″ S, 

35°12′43.0″ W, elev. 20‒60 m, 07.V. 2011, fl., J.G. Jardim 5977 (UFRN); Tibau do Sul, 
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Parque Estadual Mata de Pipa, Trilha com acesso pela E.T. da CAERN, 6°14′20.0″ S, 

35°03′53.0″ W, elev. 50‒60 m, 02.VIII. 2012, fl., fr., J.G. Jardim et al. 6332 (UFRN); 

Parnamirim, Hidrominas Santa Maria, 5°56′13.9″ S, 35°15′04.3″ W, elev. 32 m, 

23.X.2004, fl., A. Ribeiro & R.T. Queiroz 61 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, PERNAMBUCO: Exú, Chapada do Araripe, 

7°44′10.2″ S, 40°14′26.4″ W, 16.II.1984, fl., G. Fotius & I.B. Sá 3791 (HST). SÃO 

PAULO: Cubatão, em cultivo no Horto Botânico de Cubatão, 23°53′24.0″ S, 46°25′12.0″ 

W, 29.V.1901, fl., s.col. CGG5813 (SP). 

Vernáculo: Cipó-de-leite. 

Distribuição: Espécie endêmica do Brasil e da Mata Atlântica, com ocorrência nas regiões 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco), Sudeste (Espírito Santo, Rio de 

Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná e Santa Catarina) (Koch et al., 2016; Morales, 2005b). 

Trata-se de uma nova ocorrência para o Rio Grande do Norte e foi encontrada na floresta 

estacional semidecidual e na restinga arbórea. 

Caracteriza-se pelas folhas papilada-puberulentas, sépalas não reflexas e corola 

hipocrateriforme com tubo rosa escuro a rosa avermelhado (Morales, 2005b). Pode ser 

reconhecida pelos ramos sem lenticelas, pelo látex transparente, pelos lobos da corola 

oblongos e pelos folículos compridos e lenticelados. Foi encontrada com flor e fruto de 

maio a outubro. 

 

III. Subfamília Asclepiadoideae 

Possui cinco tribos e 214 gêneros, de distribuição cosmopolita, dos trópicos às 

regiões temperadas (Endress & Bruyns, 2000), em áreas secas, especialmente na África 

(Stevens, 2001 onwards). Asclepiadoideae caracteriza-se pela presença de ginostégio, pelas 

anteras com dois lóculos, e pelos pólens dispersados em polínias, transportadas por 

polinários (transladores) compostos de retináculo e caudículo (Endress & Bruyns, 2000). 

Asclepias L., Species Plantarum 1: 214. 1753. (1 May 1753) (Sp. Pl.). 
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Ocorre somente no continente americano, principalmente na América do Norte, 

sendo composto aproximadamente por 120 espécies (Morillo, 1997 apud Rapini, 2001). 

Possui ampla distribuição no Brasil, onde são listadas seis espécies, quatro delas 

endêmicas. Das espécies brasileiras, uma ocorre também no Rio Grande do Norte (Koch et 

al., 2016). 

São espécies herbáceas ou subarbustivas, com folhas opostas ou verticiladas, 

cimeiras umbeliformes, com corola branca ou vermelha, rotácea ou reflexa, expondo a 

corona, além de apresentarem lobos da corona cuculados, corniculados e papilosos 

(Morillo, 1997 apud Rapini, 2001; Rapini, 2001). 

15. Asclepias curassavica L., Sp. Pl. 1: 215. 1753. 

Erva, c. 0,4‒1,0 m alt., ramos cilíndricos, verde-claros, estriados, lenticelados, látex 

branco, coléteres nodais 2‒5, laterais ao pecíolo; levemente pubescentes a glabrescentes. 

Folhas opostas decussadas; pecíolo 8,0‒11,0 mm compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, 

coléteres ausentes; estriado, levemente pubescente a glabrescente; lâmina 14,1‒15,7 × 

2,3‒3,1 cm, elíptica a obovada, ápice agudo a acuminado, base atenuada, margem inteira, 

levemente ciliada; venação broquidódroma, 17‒19 venas secundárias de cada lado, venas 

terciárias conspícuas; concolor, membranácea, coléteres ausentes; glabrescente a levemente 

pubescente em ambas as faces, principalmente na nervura central. Cimeira apical, 

corimbiforme, 7‒9 flores; pedúnculo 5,0‒6,1 cm compr., levemente pubescente; brácteas 

4,2‒5,4 × 0,2‒0,8 mm, estreitos-deltoides, coléteres 2, alternos; glabrescentes a levemente 

pubescentes adaxialmente, pubescentes a pilosas abaxialmente. Flores pediceladas, 1,4‒1,6 

cm compr., pubescente; lobos do cálice 4,0‒4,4 × 1,0‒1,3 mm, lanceolados, ápice agudo, 

margens levemente ciliadas, coléteres 4, base adaxial, alternos; venações longitudinais 

conspícuas, glabros adaxialmente, pubescentes abaxialmente; corola reflexa expondo a 

corona, prefloração não observada, vermelha, carnosa; lobos 0,7‒1,2 × 0,3 cm, elípticos, 

ápice levemente emarginado; glabros a papilosos adaxialmente, glabros abaxialmente; tubo 

inconspícuo; corona simples, laranja; segmentos mais altos do que o ginostégio, segmentos 

3,2 × 1,4‒1,8 mm, cuculados, ápice obtuso a arredondado, base inconspicuamente 

auriculada, papilosos adaxialmente, glabros abaxialmente; levemente carnosos, unidos 

entre si na base; inseridos na base das anteras; cornículo falcado adaxialmente, arqueado 

sobre o ginostégio, 3,6‒3,7 × 0,8‒1,5 mm, papilado abaxialmente; anteras 2,1‒2,4 mm 
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compr., retangulares, ápice agudo, base cordada, asas maiores que o dorso, dorso plano, 

apêndice membranáceo suborbicular, plano; fundidas à cabeça estigmática; pólen 

dispersado em polinários. Retináculo 0,30 × 0,18 mm, deltoide a oblongo, fistuloso, 

marrom, menor que as polínias; caudículos 0,46‒0,50 × 0,11 mm, lineares, descendentes, 

articulados, membrana reticulada lateral presente, inseridos lateralmente na porção central 

do retináculo, inseridos no ápice das polínias; polínias 0,88 × 0,33‒0,35 mm, laminares, 

elípticas, pendentes; nectários ausentes; ovário 1,7 mm compr., oval a elíptico, apocárpico, 

súpero; ginostégio 2,70 mm compr., cilíndrico, levemente lobado no ápice, incluso, cabeça 

estigmática com ápice plano, papilado. Folículos 7,3 × 1,0 cm, fusiformes, cor não 

observada, estriados, glabros; sementes 6,5 × 3,5 mm, ovais a elípticas, marrons; coma 2,0 

cm compr.; glabras. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Canguaretama, localizada 

entre os Rios Espinho e Curimataú, 6°24′20.0″ S, 35°08′00.0″ W, elev. 60 m, 09.XI.1980, 

fl., O.F. Oliveira 1465 (MOSS); Macaíba, próximo à Fazenda Lindóia, 5°51′30.0″ S, 

35°21′30.0″ W, 01.X.1980, fl., O.F. Oliveira 1406 (MOSS); Parnamirim, Riacho Águas 

Vermelhas, 11.III.2006, fl., A. Ribeiro & J. Silva 240 (UFRN); Vila Flor, Cunhaú, 

6°19′00.0″ S, 35°02′30.0″ W, 25.II.1981, fl., fr., O.F. Oliveira 1695 (MOSS). 

Material adicional examinado: BRASIL, CEARÁ: Crato, Lameiro (Rosto), Braço do rio 

Batateira, 7°14′03.0″ S, 39°24′33.8″ W, 27.IX.2005, fl., M.A.P. Silva et al. s.n. (HCDAL). 

PERNAMBUCO: Buíque, Brejo de São José, 8°37′23.0″ S, 37°09′20.9″ W, 04.X.1983, fl., 

F. Gallindo et al. CFPE695 (IPA); Maraial, Engenho Curtume, 8°46′57.0″ S, 35°48′32.0″ 

W, 05.IX.1997, fl., J.E. Gomes de Lima et al. 247 (HST). RIO GRANDE DO NORTE: 

Venha-Ver, Açude público, 6°19′37.0″ S, 38°29′11.0″ W, elev. 564 m, 04.VIII.2010, fl., fr., 

A.A. Roque 860 (UFRN). 

Vernáculo: Cega-olho, Margarida, Oficial-de-sala, Chibanca, Paina-de-sapo e Pitchula-de-

leite. 

Distribuição: Está amplamente distribuída no mundo, com predominância nas regiões 

tropicais (Rapini, 2001), e no Brasil também possui ampla distribuição, ocorrendo em 

todos os estados (Koch et al., 2016). No Rio Grande do Norte, foi encontrada na floresta 

estacional semidecidual, geralmente próximo a cursos d´água. 
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Caracteriza-se pelas flores de pétalas vermelhas, corona laranja, exposta (Rapini, 

2001), com cornículo falcado, arqueado sobre o ginostégio. Foi encontrada com flor e fruto 

de outubro a março. 

 

Blepharodon Decne., Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 8: 603. 1844. 

(Prodr.). 

O gênero é exclusivo do continente americano, composto por cerca de 20 espécies, 

a maioria concentrando-se ao norte da América do Sul (Morillo, 1997 apud Rapini, 2001; 

Rapini, 2001). Ocorre em todo o Brasil com um total de 13 espécies, sete delas endêmicas. 

Para o Rio Grande do Norte é listada uma espécie (Koch et al., 2016). 

Seus representantes são trepadeiras, ervas ou subarbustos, com folhas opostas, 

corola rotácea a subglobosa e lobos da corona geralmente segmentados, cotiliformes ou 

cimbiformes (Rapini, 2001). 

16. Blepharodon pictum (Vahl) W.D.Stevens, Novon 10(3): 242. 2000. 

Trepadeira, c. 1 m alt., ramos cilíndricos, verde-claros, estriados, lenticelados, látex 

branco, coléteres nodais 2‒6, interpeciolares; glabros. Folhas opostas dísticas; pecíolo 

6,0‒6,5 mm compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, coléteres ausentes, levemente 

estriado a liso, glabro; lâmina 3,9‒5,2 × 1,7‒1,8 cm, oblonga a levemente lanceolada, ápice 

acuminado, base arredondada, margem inteira, levemente revoluta, ciliada; venação 

broquidódroma, 16‒19 venas secundárias de cada lado, pouco evidentes, venas terciárias 

pouco evidentes; discolor, cartácea, coléteres 2, base adaxial da nervura central; glabra a 

levemente pilosa na nervura central adaxialmente, glabra abaxialmente. Cimeira subaxilar, 

corimbiforme, 3 flores; pedúnculo 0,2‒0,3 cm compr., glabro; brácteas 1,4 × 0,1‒0,2 mm, 

estreito-deltoides, coléteres ausentes; glabras. Flores pediceladas, 1,1‒1,5 cm compr., 

glabro; lobos do cálice 1,5‒2,0 × 1,0‒1,5 mm, ovais, imbricados, ápice agudo, margens 

glabras, coléteres 2, alternos; venações conspícuas, glabros em ambas as faces; corola sub-

rotada, prefloração não observada, branca; lobos 0,8 × 0,3 cm, lanceolados, margens 

pilosas, glabros adaxialmente, pilosos abaxialmente; tubo inconspícuo; corona simples; 

segmentos da altura do ginostégio, segmentos 3,0 × 2,5 mm, cotiliformes, ápice agudo, 

unidos à corola; inseridos na base das anteras; anteras c. 3,0 mm compr., retangulares, asas 
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maiores que o dorso, fundidas à cabeça estigmática; pólen dispersado em polinários. 

Retináculo 0,03 × 0,02 mm, oval a elíptico, marrom; caudículos 0,01 × 0,01 mm, inseridos 

lateralmente nas polínias; polínias 0,03 × 0,02 mm, obovadas a obdeltóides; nectários não 

observados; ovário não observado; ginostégio 3,00 mm compr., cilíndrico, cabeça 

estigmática com ápice convexo. Folículos 5,1 × 2,0 cm, fusiformes, estriados, glabros; 

sementes não observadas. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Macaíba, Escola Agrícola 

de Jundiaí, Mata do Bebo, 5°53′31.6″ S, 35°21′11.5″ W, 27.VIII.2011, fl., E.O. Moura et 

al. 22 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, BAHIA: Santa Terezinha, Serra da Jibóia, 

Reserva Jequetibá, 12°52′17.0″ S, 39°28′48.0″ W, elev. 506 m, 16.V.2011, fl., E. Melo 

9602 (HUEFS). RIO GRANDE DO NORTE: Coronel João Pessoa, localidade Mata 

Redonda, 6°16′00.0″ S, 38°23′00.0″ W, elev. 750 m, 25.V.1981, fl., O.F. Oliveira 1834 

(MOSS). 

Vernáculo: Maracujá-bravo. 

Distribuição: Espécie amplamente distribuída no Brasil, com exceção dos estados do 

Piauí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Possui registros de ocorrência em vários tipos 

de vegetação no Domínio Amazônico, Atlântico, Caatinga e Cerrado (Koch et al., 2016). É 

encontrada em áreas perturbadas, em cerrados e bordas de mata (Rapini, 2001). No Rio 

Grande do Norte, foi encontrada na floresta estacional semidecidual. 

Caracterizam-se pelas polínias obovadas a obdeltoides, ou ainda 

subquandrangulares a subglobosas, com dimensões de largura e comprimento semelhantes 

(Rapini, 2001). Também se distingue pelos ramos glabros, pelas lâminas com base 

arredondada, apresentando de 16 a 19 venas secundárias, e pela corola branca. Foi 

encontrada com flor em agosto. 

 

Calotropis R.Br., Mem. Wern. Soc. i. (1809). 

Distribui-se na África tropical e subtropical e Ásia, possui três espécies, sendo uma 

espécie introduzida na América Central e do Sul (Rahman & Wilcock, 1991) e já 
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naturalizada no Brasil (Koch et al., 2016). As espécies do gênero podem fornecer fibra e 

aparentemente tem potencial para serem usadas na medicina popular (Rahman & Wilcock, 

1991). 

Pode ser reconhecido pelo hábito arbustivo, pela presença de indumento tomentoso 

semelhante a uma cera ou algodão nos ramos e nas folhas, pela corola campanulada e pela 

corona com um esporão recurvado na base (Rahman & Wilcock, 1991). 

17. Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton, Hortus Kew 2(2): 78. 1811. 

Arbusto, c. 1,5‒2,5 m alt., ramos cilíndricos, angulosos, verde-claros, levemente estriados, 

cerosidade branco-acinzentada, látex branco, coléteres nodais 2, interpeciolares; 

glabrescentes a levemente pubescentes. Folhas opostas decussadas, subsésseis; pecíolo 

1,0‒3,0 mm compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, coléteres 2, intrapeciolares; 

cerosidade branco-acinzentada, levemente estriado, glabrescente a levemente pubescente; 

lâmina 16,5‒19,0 × 8,5‒9,5 cm, obovada a elíptica, ápice cuspidado, base cordada, 

margem inteira, plana; venação broquidódroma, 7‒10 venas secundárias de cada lado, 

venas terciárias parcialmente conspícuas; concolor, cartácea, recoberta por cerosidade 

branco-acinzentada, coléteres numerosos, base adaxial; glabra. Cimeira subaxilar, 

racemiforme, 9 flores; pedúnculo 3,4‒4,6 cm compr., recoberto por cerosidade branco-

acinzentada, glabrescentes a levemente pubescentes; brácteas 7,4 × 1,4 mm, lanceoladas, 

coléteres ausentes. Flores pediceladas, 3,2‒3,3 cm compr., recoberto por cerosidade 

branco-acinzentada; lobos do cálice 4,1‒5,0 × 1,7‒2,2 mm, elípticos a ovais, ápice agudo, 

margens glabras, coléteres 4‒5, base adaxial; venações conspícuas, glabros em ambas as 

faces; corola campanulada, prefloração não observada, branca, carnosa; lobos 1,3‒1,4 × 

0,7 cm, lanceolados, unidos da porção basal até próxima a medial, ápice reflexo, roxo-

escuro adaxialmente, roxo-claro abaxialmente; glabrescentes a levemente pubescentes; 

tubo 0,1 × 0,2 cm, glabro em ambas as faces; corona simples, branca, ápice roxo; 

segmentos pouco abaixo do ginostégio, segmentos 4,3‒4,7 × 3,3‒3,5 mm, sigmoides, 

comprimidos lateralmente, esporados na base, com papilas no ápice, na lateral e nas 

esporas, membranas interestaminais discretas; unidos entre si na base; anteras 1,4‒2,0 mm 

compr., retangulares, ápice truncado, base levemente cordada, asas maiores que o dorso, 

apêndice membranáceo depressamente oval, inflexo; fundidas à cabeça estigmática; pólen 

dispersado em polinários. Retináculo 0,30‒0,35 × 0,10 mm, oblongo, sulcado 
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longitudinalmente no centro, marrom, presença de membranas laterais, menor que as 

polínias; caudículos 0,30 mm compr., levemente retangulares, descendentes, articulados, 

membrana reticulada basal presente, inseridos no terço basal do retináculo, inseridos no 

ápice das polínias; polínias 1,20‒1,30 × 0,40 mm, ovais a oblongas, laminares, pendentes 

ou verticais; nectários ausentes; ovário 1,8‒2,0 mm compr., elíptico, apocárpico, súpero; 

ginostégio 6,00 mm compr., cilíndrico, cabeça estigmática com ápice levemente convexo. 

Folículos 6,3‒7,1 × 4,5‒4,6 cm, elípticos a globosos, ventricosos, nervuras pouco 

evidentes, glabrescentes a levemente pubescentes; sementes não observadas. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Natal, Dunas de Mãe Luiza, 

à margem da estrada do Farol, 5°47′42.0″ S, 35°12′33.8″ W, 27.VII.1952, fl., S. Tavares 

111 (IPA); Neópolis, 20.I.2009, fl., fr., T.R. Ferreira 02 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Acari, próximo ao 

sangradouro da Barragem de Gargalheiras, 6°25′28.0″ S, 36°36′14.0″ W, elev. 310 m, 

24.III.2012, fl., A.A. Roque 1340 (UFRN). 

Vernáculo: Algodão-de-seda, Saco-de-velho, Bombardeira, Algodoeiro-de-seda, Rosa-

cera, Flor-de-seda, Lã-de-seda, Leiteira(o), Paina-de-seda, Paina-de-sapo, Queimadeira, 

Pé-de-balão, Janaúba, Ciúme e Ciumeira. 

Distribuição: Espécie naturalizada no Brasil encontrada principalmente nas regiões 

Nordeste e Sudeste com exceção de Alagoas e Rio de Janeiro, respectivamente, além do 

Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e alguns estados da região Norte (Koch et al., 2016). 

Na área de estudo, foi encontrada em áreas antropizadas na restinga, em margens de 

rodovias e em bordas de floresta. 

Apresenta corola campanulada, alva com tons vináceos, e os frutos ventricosos e 

lisos (Rapini, 2001). É possível discerni-la também pelas folhas subsésseis, por ser uma 

planta toda recoberta por cerosidade branco-acinzentada, e com segmentos sigmoides, 

comprimidos lateralmente, e esporados na base. Foi encontrada com flor e fruto de janeiro 

a julho. 

 

Cynanchum L., Species Plantarum 1: 212. 1753. (1 May 1753) (Sp. Pl.). 
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É encontrado praticamente em todo o mundo, sendo apontadas 400 espécies (Liede, 

1997). No Brasil são reconhecidas sete espécies, duas delas endêmicas, distribuindo-se em 

praticamente todo o país, com exceção de alguns estados das regiões Norte, Sul, Sudeste e 

Nordeste (Koch et al., 2016), sendo uma nova ocorrência para o Rio Grande do Norte. 

São ervas, subarbustos ou trepadeiras, com folhas opostas, raramente verticiladas. 

Possuem cimeiras apicais, com corolas rotáceas a urceoladas, geralmente brancas a 

amarelas, raramente vináceas, e com lobos da corona opostos ou alternos às anteras 

(Rapini, 2001). 

18. Cynanchum roulinioides (E.Fourn.) Rapini, Bol. Bot. Univ. São Paulo 19: 100 (2001). 

Figuras 4B; 11. 

Trepadeira, c. 3‒5 m alt., ramos cilíndricos, verde-claros, torcidos, estriados, levemente 

lenticelados, látex branco, coléteres nodais 2, laterais ao pecíolo; pubescentes. Folhas 

opostas dísticas; pecíolo 1,6‒3,0 mm compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, margem do 

sulco pubescente, coléteres ausentes; liso a estriado, glabrescente; lâmina 4,9‒6,6 × 

2,9‒3,7 cm, oval, ápice acuminado, base cordada, margem inteira, levemente repanda; 

venação broquidódroma, 6‒8 venas secundárias de cada lado, venas terciárias conspícuas; 

discolor, membranácea, coléteres 4‒5, base adaxial da nervura central; levemente 

pubescente nas nervuras adaxialmente, glabra abaxialmente. Cimeira subaxilar, 

racemiforme, 13 flores; pedúnculo 0,6‒1,5 cm compr., unilateralmente pubescente; 

brácteas 0,6 × 0,3 mm, ovais a deltoides, margens ciliadas, coléteres ausentes; glabras. 

Flores pediceladas, 0,2 cm compr., levemente pubescente a glabro; lobos do cálice 1,3 × 

0,6‒0,7 mm, ovais, ápice agudo, margens glabras, coléteres 3, entre os lobos; glabros em 

ambas as faces; corola campanulada, prefloração não observada, ápice amarelado e base 

roxa abaxialmente, levemente carnosa; lobos 1,3 × 0,8 cm, deltoides, margens glabras, 

pilosos adaxialmente, principalmente na porção medial, glabros abaxialmente; tubo 0,05 × 

0,06 cm, glabro em ambas as faces; corona simples; segmentos aproximadamente ou quase 

da mesma altura do ginostégio, segmentos 1,06 × 0,30 mm, alternos às anteras, oblongos, 

ápice agudo a cuspidado, sulcados adaxialmente, papilados na margem do sulco, unidos 

entre si na base, à corola, ao ginostégio; anteras 0,51 mm compr., verticalmente 

subglobosa, ápice truncado, base arredondada, asas menores que o dorso, dorso convexo, 

apêndice membranáceo deltoide, ápice agudo, inflexo, fundidas à cabeça estigmática; 
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pólen dispersado em polinários. Retináculo 0,16 × 0,06‒0,07 mm, levemente rômbico, 

largo no terço basal, fistuloso, marrom, menor que as polínias; caudículos 0,17‒0,19 × 0,03 

mm, filiformes, descendentes, articulados, membrana reticulada basal presente, inseridos 

lateralmente na base do retináculo, inseridos lateralmente no ápice das polínias; polínias 

0,37 × 0,11‒0,12 mm, oblongas; nectários ausentes; ovário 0,7 mm compr., oval a oblongo, 

apocárpico, súpero; ginostégio 1,18 mm compr., cilíndrico, base cilíndrica estipitada, 

cabeça estigmática com ápice mamilado. Folículos 6,0 × 2,5 cm, fusiformes, glabros; 

sementes não observadas. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Ceará-Mirim, distrito de 

Castelo, Faz. Diamante, 5°35′39.0″ S, 35°25′50.0″ W, elev. 55 m, 18.VIII.2011, fl., J.G. 

Jardim et al. 6060 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, BAHIA: Rio de Contas, Estrada Real, na parte 

baixa, 13°36′48.0″ S, 41°48′25.0″ W, 17.I.2003, fl., R.M. Harley & A.M. Giulietti 54559 

(HUEFS); Estrada Real, 13°36′00.0″ S, 41°48′00.0″ W, 20.IV.2003, fr., A. Rapini 1070 

(HUEFS). 

Distribuição: Está distribuída no Brasil nas regiões Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco e 

Piauí), Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso) e Sudeste (Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e São Paulo) (Koch et al., 2016), além do Paraguai (Rapini, 2001). É uma 

nova ocorrência para o Rio Grande do Norte e foi encontrada na floresta estacional 

decidual. 

Caracteriza-se pelos segmentos da corona alternas às anteras e opostos aos lobos da 

corola (Fontella-Pereira & Schwarz, 1981; Sundell, 1981; Rapini, 2001), assim como pelos 

ramos torcidos e a corola campanulada. Foi encontrada com flor em agosto. 
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Figura 11 ‒ a-c. Cynanchum roulinioides ‒ a. Hábito; b. Detalhe da flor mostrando os 

segmentos da corona (seta) alternos às anteras; c. Detalhe da antera e do apêndice 

membranáceo. 

a 

c 

b 
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Ditassa R.Br., On the Asclepiadeae 38. 1810. 

Gênero com aproximadamente 100 espécies (Konno & Fontella-Pereira, 2004), 

nativo da região Neotropical, ocorrendo na América Latina, com exceção do Chile, 

possuindo centros de diversidade no Brasil e no Planalto das Guianas, principalmente na 

Venezuela (Konno, 2005). É encontrado em todo o Brasil com exceção dos estados do 

Amapá e Mato Grosso do Sul, representado por 60 espécies, das quais 49 são endêmicas. 

No Rio Grande do Norte é composto por três espécies (Koch et al., 2016). 

Caracterizam-se por serem trepadeiras, raramente subarbustos, com folhas nunca 

cordadas, pelas cimeiras umbeliformes ou corimbiformes e pela corola campanulada a 

rotácea (Konno, 2005). 

19. Ditassa blanchetii Decne., Prodr. [A. P. de Candolle] 8: 575. 1844. 

Trepadeira, altura não observada, ramos cilíndricos, marrom-claros, levemente estriados, 

levemente lenticelados, látex branco, coléteres nodais 2, laterais ao pecíolo; pilosos a 

glabros. Folhas opostas decussadas, congestas em ramos curtos; pecíolo 1,5‒4,0 mm 

compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, margem do sulco pilosa, coléteres ausentes; 

lâmina 1,8‒2,7 × 0,9‒1,5 cm, elíptica a oblonga, ápice cuspidado, base arredondada, 

margem inteira, revoluta; venação broquidódroma, 5‒6 venas secundárias de cada lado, 

venas terciárias pouco evidentes; discolor, coléteres 2, base adaxial da nervura central; 

glabra a pilosa adaxialmente, principalmente na nervura central, glabra a pilosa 

abaxialmente. Cimeira subaxilar, umbeliforme, 5‒24 flores; pedúnculo 0,1‒0,3 cm compr., 

piloso a glabro; brácteas não observadas. Flores pediceladas, 0,2‒0,6 cm compr., glabro a 

levemente piloso; lobos do cálice 1,0‒1,4 × 0,6‒0,7 mm, ovais, ápice agudo, coléteres 2, 

base adaxial, alternos; glabros adaxialmente, pilosos abaxialmente; corola rotada, 

prefloração não observada, branca a amarelada, glabrescentes adaxialmente; ápice piloso, 

base glabra abaxialmente; tubo não observado; corona não observada; anteras não 

observadas. Retináculo não observado; caudículos não observados; polínias não 

observadas; nectários não observados; ovário 0,5‒0,6 mm compr., oval, apocárpico, 

súpero; ginostégio não observado. Folículos 3,8 × 0,3 cm, fusiformes, cilíndricos, cinza, 

estriados, estrias longitudinais, pilosos; sementes não observadas. 
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Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Natal, Parque das Dunas, 

5°49′30.0″ S, 35°11′00.0″ W, elev. 30 m, 02.IX.1997, fr., L.A. Cestaro 58 (UFRN); Parque 

da Cidade, 5°50′13.0″ S, 35°14′22.0″ W, 31.V.2007, fl., V.R.R. Sena et al. 143 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, PARAÍBA: João Pessoa, Mangabeira I, 

Próximo ao Rio Água Fria, 7°06′54.0″ S, 34°51′47.2″ W, 20.III.1984, fl., fr., se., O.T. 

Moura 216 (JPB). PERNAMBUCO: Cabo de Santo Agostinho, Ponta de (Gaibú), altos 

rochosos, 8°17′12.0″ S, 35°02′06.0″ W, 22.V.1962, fl., D. Andrade-Lima 1047 (IPA). 

Distribuição: É endêmica do Brasil e apresenta distribuição em todo o Nordeste, além do 

Pará, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Konno, 2005; Koch et al., 2016). A espécie ocorre 

principalmente na restinga (Konno, 2005), o que foi também confirmado neste estudo. 

Ditassa blanchetii caracteriza-se pelas folhas acastanhadas quando secas, 

esparsamente pubérulas e glabras na face abaxial, ramos recobertos bilateralmente por 

fileiras de tricomas, podendo ser encontrados mais alongados e híspidos (Konno, 2005). D. 

blanchetii assemelha-se bastante a D. hispida, mas diverge pelas lâminas glabras 

abaxialmente (Konno, 2005), além dos lobos da corola com ápice piloso abaxialmente. Foi 

encontrada com flor em maio e com fruto em setembro. 

20. Ditassa crassifolia Decne., Prodr. 8: 576. 1844. 

Figura 2C. 

Trepadeira, c. 1,0‒2,5 m alt., ramos cilíndricos, marrom-escuros a castanho-claros, 

estriados, levemente lenticelados, látex branco, coléteres nodais 2‒4, interpeciolares; 

glabros. Folhas opostas decussadas, congestas nos nós; pecíolo 2,0‒3,5 mm compr., 

cilíndrico, sulcado ventralmente, margem do sulco levemente pilosa, coléteres ausentes; 

estriado, glabro; lâmina 0,5‒2,4 × 0,4‒1,1 cm, obovada a elíptica, ápice cuspidado, base 

aguda, margem inteira, revoluta, ciliada; venação broquidódroma, 8‒10 venas secundárias 

de cada lado, venas terciárias inconspícuas; discolor, cartáceas, coléteres 2‒3, base adaxial 

da nervura central; glabra em ambas as faces, pilosa na nervura central em ambas as faces. 

Cimeira subaxilar, umbeliforme, 8‒13 flores; pedúnculo 0,1 cm compr., glabro a 

levemente piloso; brácteas 0,04‒0,7 × 0,06‒0,4 mm, ovais, foliáceas, coléteres ausentes; 

glabras em ambas as faces. Flores pediceladas, 0,3‒1,0 cm compr., glabro; lobos do cálice 

0,8‒1,0 × 0,5‒0,8 mm, ovais a deltoides, ápice agudo, margens glabras, coléteres 2, base 
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adaxial, alternos; glabros em ambas as faces; corola rotada, prefloração não observada, 

branca a amarela-claro, carnosa; lobos 0,2 × 0,1 cm, lanceolados, margens glabras; 

velutinos a pubescentes adaxialmente, principalmente no ápice; glabra na porção medial, 

barbelada nos extremos da base, barbelados em direção a fauce; glabros abaxialmente; 

tubo inconspícuo; corona dupla, branca a levemente amarelada; segmentos pouco abaixo 

do ginostégio, segmentos externos 0,6‒0,7 × 0,3 mm, ovais a espatulados, ápice agudo, 

segmentos internos 0,2‒0,5 × 0,1‒0,3 mm, estreito-deltóides, ápice agudo; anteras 0,8‒0,9 

mm compr., retangulares, asas maiores que o dorso, dorso convexo, apêndice 

membranáceo suborbicular, inflexo, fundidas à cabeça estigmática; pólen dispersado em 

polinários. Retináculo 0,18‒0,19 mm compr., oblongo a oval, marrom a castanho; 

caudículos 0,04‒0,08 mm compr., estreito-deltoides, horizontais, membrana reticulada 

basal presente, inseridos lateralmente no ápice das polínias; polínias 0,17‒0,18 × 0,08‒0,11 

mm, obovadas a elípticas; nectários ausentes; ovário 0,6‒0,7 mm compr., oval, apocárpico, 

súpero; ginostégio 0,60 mm compr., cabeça estigmática com ápice capitado. Folículos 

1,7‒3,6 × 0,1‒0,8 cm, fusiformes, lenticelados, estriados, glabros; sementes 5,0‒6,0 × 

1,0‒2,0 mm, oboval a oblonga, compressa, côncava adaxialmente, convexa abaxialmente, 

marrons, glabras. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Ceará Mirim, estrada para 

Jacumã, estrada de barro adjacente, 5°34′52.2″ S, 35°14′58.0″ W, 18.V.2007, fl., fr., A.M. 

Marinho & R.A. Costa 22 (UFRN); Praia de Muriú, 5°33′05.0″ S, 35°15′30.0″ W, 

04.VII.2014, fl., J.C. Sousa Jr & L.A. Cestaro 30 (UFRN); RN 309 em direção à Pureza, 

entrada c. 4,3 km da RN 064, 5°34′38.0″ S, 35°26′45.0″ W, 09.VIII.2014, fl., fr., J.C. 

Sousa Jr & J.G. Jardim 47 (UFRN); Extremoz, APA Jenipabú, 5°42′20.0″ S, 35°12′43.0″ 

W, 07.V.2011, fl., J.G. Jardim 5968 (UFRN); Natal, Parque da Cidade Dom Nivaldo 

Monte, 5°50′55.0″ S, 35°13′45.0″ W, 13.VIII.14, fl., J.C. Sousa Jr & A. Ribeiro 51 

(UFRN); Nísia Floresta, Dunas de Búzios, 30.III.2008, fl., F.S.R. Souza 10 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, PARAÍBA: Mamanguape, 09.VII.2004, fl., fr., 

S.M.C. Barbeiro 2521 (UFRN). 

Distribuição: Ditassa crassifolia é endêmica do Brasil e distribui-se pelos estados do 

Espírito Santo, Bahia e ao longo do litoral do Nordeste até o Maranhão, além da região 

Norte, nas campinas amazônicas (Konno, 2005; Koch et al., 2016). No Rio Grande do 

Norte, foi encontrada associada à restinga. 
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Destaca-se pelas folhas crassas e glabras, viridescentes e por suas inflorescências 

geralmente longamente pedunculadas (Konno, 2005). Em relação às outras espécies do 

gênero encontradas para a área de estudo, varia em relação aos ramos glabros, pelos 

segmentos da corona externos ovais a espatulados e de ápice plano, e segmentos internos 

planos, com ápice sem tocar o dorso da antera. Foi encontrada com flor e fruto de março a 

agosto. 

21. Ditassa hispida (Vell.) Fontella, Bradea 3(2): 5. 1979. 

Trepadeira, altura não observada, ramos cilíndricos, marrom-claros, estriados, levemente 

lenticelados, látex não observado, coléteres nodais 2, laterais ao pecíolo; hirsutos. Folhas 

opostas decussadas; pecíolo 4,0‒5,0 mm compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, 

coléteres ausentes; estriado, piloso a hirsuto; lâmina 2,9‒3,4 × 1,3‒1,5 cm, oblonga a 

lanceolada, ápice acuminado, base arredondada, margem inteira, levemente revoluta; 

venação broquidódroma, pouco evidente, 5‒6 venas secundárias de cada lado, venas 

terciárias inconspícuas; discolor, membranácea, coléteres 2, base adaxial da nervura 

central; pilosa a hirsuta em ambas as faces. Cimeira subaxilar, umbeliforme, 8‒10 flores; 

pedúnculo 0,06‒0,15 cm compr., glabro; brácteas 0,6‒0,7 × 0,3‒0,4 mm, ovadas, foliáceas, 

coléteres ausentes; glabras adaxialmente, hirsutas a pilosas abaxialmente. Flores 

pediceladas, 0,5‒0,7 cm compr., glabro; lobos do cálice 0,9‒1,0 × 0,6‒0,7 mm, ovais a 

lanceolados, ápice agudo, margens glabras, coléteres 2, base adaxial, alternos; glabros 

adaxialmente, pilosos a hirsutos abaxialmente; corola rotada, prefloração não observada, 

branca, carnosa; lobos 0,3‒0,4 × 0,05‒0,1 cm, lanceolados, ápice agudo, levemente 

revoluto, margens glabras, pubescentes adaxialmente, porção medial glabra, base em 

direção a fauce glabra a levemente pilosa, glabros abaxialmente; tubo inconspícuo; corona 

dupla, branca; segmentos externos mais altos e internos pouco acima do ginostégio, 

segmentos externos 2,23‒2,43 × 0,2 mm, subulados, ápice agudo, longamente acuminado, 

reflexos na metade superior, unidos entre si na base; segmentos internos 0,71‒0,81 × 0,1 

mm, subulados, ápice agudo, longamente acuminado, eretos, inseridos na base das anteras; 

anteras 0,56‒0,57 mm compr., retangulares, asas maiores que o dorso, dorso convexo, 

apêndice membranáceo suborbicular, inflexo, fundidas à cabeça estigmática; pólen 

dispersado em polinários. Retináculo 0,15 × 0,10 mm, oblongo, marrom, menor que as 

polínias; caudículos 0,07‒0,08 × 0,03‒0,04 mm, deltoides a estreito-deltoides, horizontais, 

membrana reticulada basal presente, inseridos lateralmente no ápice das polínias; polínias 
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0,25‒0,27 × 0,10‒0,11 mm, oblongas; nectários ausentes; ovário 0,5 mm compr., oval, 

apocárpico, súpero; ginostégio 1,14 mm compr., cilíndrico, cabeça estigmática com ápice 

capitado. Folículos 2,7 × 0,3 cm, fusiformes, cor não observada, hirsutos; sementes não 

observadas. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Ceará-Mirim, Fazenda 

Diamante, 5°35′25.0″ S, 35°25′51.0″ W, elev. 54 m, 02.V.2012, fl., A.A. Roque & W.M.B. 

São-Mateus 1356 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, BAHIA: Jeremoabo, Fazenda Natureza, 

10°01′40.0″ S, 38°26′20.0″ W, elev. 427 m, 12.VIII.2005, fr., A. Rapini et al. 1243 

(HUEFS). 

Distribuição: Ocorre no Brasil, principalmente nas regiões Nordeste (Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe) e Sudeste (Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), além dos estados do Pará e do Paraná (Koch et al., 

2016). Distribui-se também na Guiana, na Guiana Francesa e na Argentina (Konno, 2005). 

É uma nova ocorrência para o Rio Grande do Norte e foi encontrada na floresta estacional 

decidual. 

Pode ser identificada pelos ramos, folhas, brácteas e cálice pilosos a hirsutos e 

folículo hirsuto-tomentoso (Konno, 2005). Diferencia-se das outras espécies do gênero 

encontradas para a área de estudo pela corona com segmentos externos e internos 

subulados. Foi encontrada com flor em maio. 

22. Ditassa sp. 

Figuras 5D; 12. 

Trepadeira, c. 1 m alt., ramos cilíndricos, marrom-claros, estriados, levemente 

lenticelados, látex não observado, coléteres nodais 2, interpeciolares; pilosos 

bilateralmente. Folhas opostas decussadas; pecíolo 2,2‒4,0 mm compr., cilíndrico, sulcado 

ventralmente, canaliculado, coléteres ausentes; estriado, piloso adaxialmente nas margens, 

pilosidade concentrada no ápice, glabro abaxialmente; lâmina 1,5‒2,4 × 1,0‒1,7 cm, 

oblonga a elíptica, ápice cuspidado, base arredondada a levemente obtusa, margem inteira, 

levemente revoluta, pilosa; venação broquidódroma, 3‒4 venas secundárias de cada lado, 

venas terciárias pouco evidentes; discolor, cartácea, coléteres 2, base adaxial da nervura 
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central; levemente pilosa adaxialmente, pilosidade concentrada na nervura central, 

glabrescente abaxialmente. Cimeira subaxilar, umbeliforme, 5‒7 flores; pedúnculo 0,1 cm 

compr., glabro a glabrescente; brácteas 1,0‒1,2 × 0,7‒0,8 mm, ovada, foliáceas, coléteres 

ausentes; glabras. Flores pediceladas, 0,5‒0,6 cm compr., glabro; lobos do cálice 1,0 × 0,7 

mm, ovais a deltoides, ápice agudo, margens glabras, coléteres 2, base adaxial, alternos; 

glabros em ambas as faces; corola rotada, prefloração não observada, branca, carnosa; 

lobos 0,2 × 0,1 cm, lineares a estreito-oblongos, ápice levemente reflexo, brancos, margens 

glabras, pubescentes adaxialmente, concentrado no ápice, porção medial glabra, 

pubescentes na base; glabros abaxialmente; tubo inconspícuo; corona dupla, branca a 

transparente; segmentos externos mais altos e internos mais baixos que o ginostégio, 

segmentos externos 1,9‒2,0 × 0,3‒0,4 mm, estreito-deltóides, ápice agudo, levemente 

reflexo, unidos entre si na base; segmentos internos 0,7 × 0,1 mm, estreito-deltóides, 

inflexos, ápice agudo, ápice toca no dorso da antera; inseridos na base das anteras; anteras 

0,6‒0,7 mm compr., retangulares, ápice cuneado, base cordada, asas maiores que o dorso, 

dorso convexo, apêndice membranáceo suborbicular, inflexo, fundidas à cabeça 

estigmática; pólen dispersado em polinários. Retináculo 0,2 × 0,08 mm, elipsoide, 

marrom, menor ou do mesmo tamanho das polínias; caudículos 0,07 × 0,02‒0,03 mm, 

deltoides, horizontais, planos a levemente inclinados, membrana reticulada basal presente, 

inseridos lateralmente nas polínias; polínias 0,24‒0,26 × 0,09 mm, obovais; nectários 

ausentes; ovário 0,4‒0,5 mm compr., oval a levemente oblongo, apocárpico, súpero; 

ginostégio 1,00‒1,10 mm compr., cilíndrico, cabeça estigmática com ápice capitado, 

pequena depressão no seu centro. Folículos não observados; sementes não observadas. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Tibau do Sul, Parque 

Estadual Mata de Pipa, 6°14′45.0″ S, 35°03′20.0″ W, elev. 45‒60 m, 02.VII.2014, fl., J.G. 

Jardim & J.C. Sousa Jr 6672 (UFRN). 

Distribuição: Foi encontrada em apenas uma localidade associada a bordas da floresta 

estacional semidecidual. 

Pode ser caracterizada pelos ramos pilosos bilateralmente, corona com segmentos 

externos estreito-deltoides de ápice levemente reflexo, e segmentos internos inflexos, com 

ápice que toca o dorso da antera. Ditassa sp. assemelha-se a Ditassa arianeae Fontella & 

E.A.Schwarz, mas estes taxa se diferenciam porque os segmentos externos da corona em 

Ditassa sp. são estreito-deltoides e contínuos, enquanto que em D. arianeae são estreito-
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deltoides, mas com estreitamento abrupto na porção mediana do segmento. Foi encontrada 

com flor em julho. 
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Figura 12 ‒ a-c. Ditassa sp. ‒ a. Ramo florífero; b. Detalhe da flor em antese; c. Detalhe 

do ramo piloso bilateralmente. 

a 

c 

b 
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Funastrum E. Fourn., Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 6, 14: 388. 1882. 

Gênero formado por 19 espécies, ocorrendo nas Américas desde o sul dos Estados 

Unidos até a Argentina (Stevens, 2009; Holm, 1950). No Brasil há apenas duas espécies 

amplamente distribuídas, não ocorrendo apenas nos estados de Sergipe, Rondônia e Santa 

Catarina (Koch et al., 2016). 

São espécies trepadeiras herbáceas ou lenhosas na base, com folhas opostas, 

inflorescências frequentemente umbeliformes, e com corola rotácea ou levemente 

campanulada, além de apresentarem lobos da corona vesiculares e sementes comosas 

(Stevens, 2009; Holm, 1950). 

23 Funastrum clausum (Jacq.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg., 13: 283. 1914. 

Trepadeira, altura não observada, ramos cilíndricos, verde-claros, estriados, látex branco, 

coléteres nodais 2, laterais ao pecíolo; glabrescente a velutino. Folhas opostas dísticas; 

pecíolo 2,7‒4,0 mm compr., cilíndrico, coléteres ausentes, levemente estriado, velutino; 

lâmina 3,2‒3,8 × 1,9‒2,4 cm, elíptica, ápice cuspidado, base subcordada, margem plana a 

repanda, levemente revoluta; venação broquidódroma, 8‒11 venas secundárias de cada 

lado, venas terciárias pouco evidentes; discolor, membranácea, coléteres 3‒4, base adaxial 

da nervura central; glabrescente a pubescente adaxialmente, velutina abaxialmente, 

concentrado na base. Cimeira axilar, umbeliforme, 3‒13 flores; pedúnculo 0,05‒0,1 cm 

compr., velutino; brácteas não observadas. Flores pediceladas, 1,4‒1,8 cm compr., 

velutino; lobos do cálice 3,0‒3,1 × 1,1‒1,5 mm, ovais a lanceolados, ápice agudo, margens 

velutinas, coléteres 2, alternos; glabros a levemente pilosos adaxialmente, velutinos 

abaxialmente; corola rotada, prefloração não observada, branca a creme, levemente 

carnosa; lobos 0,7 × 0,3‒0,4 cm, ovais a lanceolados, ápice obtuso; ápice preto, base roxa, 

margens velutinas, venações conspícuas, principalmente adaxialmente, glabros a levemente 

pubescentes adaxialmente, velutinos abaxialmente na porção medial longitudinal; tubo 

inconspícuo; corona dupla; segmentos levemente mais altos que o ginostégio, segmentos 

externos 0,7 × 1,1 mm, suborbiculares, reduzidos a pequenos apêndices, ápice arredondado 

a obtuso, unidos entre si na base; segmentos internos 1,4‒1,9 × 1‒1,3 mm, em forma de 

bolsas vesiculosas, globosas, ápice obtuso; inseridos na base das anteras; anteras 1,4‒1,7 

mm compr., retangulares, ápice cuneado, base sagitada, asas maiores que o dorso, dorso 

plano, subdividido em 2, apêndice membranáceo orbicular, inflexo sobre a clavúncula, 
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fundidas à cabeça estigmática; pólen dispersado em polinários. Retináculo 0,30‒0,31 × 

0,23‒0,25 mm, trulado, marrom, menor que as polínias; caudículos 0,17‒0,21 × 0,03 mm, 

horizontais, planos, articulados, membrana reticulada basal presente, inseridos lateralmente 

na base do retináculo, inseridos no ápice das polínias; polínias 0,83‒0,89 × 0,18‒0,20 mm, 

oblongas; nectários ausentes; ovário 1,5 mm compr., oval a elíptico, apocárpico, súpero, 

ápice e estiletes velutinos; ginostégio 2,00‒3,20 mm compr., umbraculiforme, cabeça 

estigmática com ápice mamilado. Folículos 5,5‒5,8 × 1,7‒1,8 cm, fusiformes, cor não 

observada, velutinos, tricomas esbranquiçados; sementes 4,6‒5,0 × 2,9‒3,2 mm, comosas, 

deltoides, convexas, sulcadas, marrons, verrugas abaxialmente, concentrada na porção 

medial longitudinalmente, margens verrucosas; coma 1,1‒1,9 cm compr.; glabras. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Ceará-Mirim, Rodovia RN 

064 sentido Ceará-Mirim/Ielmo Marinho, 5°39′09.0″ S, 35°27′46.0″ W, 12.VIII.2012, fl., 

fr., se., A.A. Roque & E.O. Moura 1456 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Acari, Margens 

da Barragem Gargalheiras, 6°24′25.0″ S, 36°36′01.0″ W, 20.III.2011, fl., fr., A.A Roque & 

J.L. Farias 912 (UFRN); Trilha aos poços da barragem, 6°25′35.0″ S, 36°36′09.0″ W, 

08.IX.2012, fl., L.M. Versieux et al. 606 (UFRN); Currais Novos, Região dos Apertados, 

6°19′47.0″ S, 36°30′29.0″ W, 27.V.2010, fl., fr., J.G. Jardim et al. 5735 (UFRN); Pau dos 

Ferros, Sítio Aroeira, 5°57′45.0″ S, 38°07′45.0″ W, elev. 150 m, 15.VI.1980, fl., O.F. 

Oliveira 1052 (MOSS); Serra Negra do Norte, Estação Ecológica do Seridó, 6°34′68.0″ S, 

37°15′39.0″ W, 21.V.2005, fr., R.T. Queiroz 396 (UFRN). 

Distribuição: Possui ampla distribuição no Brasil, com exceção dos estados de Sergipe, 

Rondônia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Koch et al., 2016). No Rio Grande do 

Norte, foi encontrada na floresta estacional decidual. 

Caracteriza-se pela inflorescência em umbela, com pedúnculos longos, e corona 

com lobos internos globosos em forma de bolsas vesiculosas (Silva, 2014). Também é 

reconhecida pelos ramos velutinos, bem como pela corola rotácea, branca, e com os lobos 

com margem velutina. Foi encontrada com flor e fruto em agosto. 

 

Marsdenia R.Br., Prodromus Florae Novae Hollandiae 460. 1810. 
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O gênero distribui-se pelas regiões quentes e úmidas do mundo, sendo listadas 

aproximadamente 300 espécies (Morillo, 1997 apud Rapini, 2001). No Brasil possui ampla 

ocorrência, com exceção do estado do Acre, sendo apontadas 34 espécies, 25 delas 

endêmicas, e no Rio Grande do Norte são encontradas duas espécies (Koch et al., 2016). 

Seus representantes são geralmente trepadeiras e raramente subarbustos, com folhas 

opostas ou verticiladas, e cimeiras axilares ou subaxilares, geralmente congestas, com 

corola urceolada ou quase rotácea, e lobos da corona unidos ao dorso das anteras, além dos 

polínios eretos, unidos aos caudículos pela base (Rapini, 2001). 

24 Marsdenia altissima (Jacq.) Dugand, Mutisia no. 9: [1]. 1952. 

Figuras 3F; 4A. 

Trepadeira, c. 2‒7 m alt., ramos cilíndricos, verde-claros, estriados, látex branco, coléteres 

1‒3, laterais ao pecíolo; velutino. Folhas opostas decussadas; pecíolo 3,2‒4,3 mm compr., 

cilíndrico, sulcado ventralmente, coléteres 2‒3, intrapeciolares; levemente estriado, 

velutino; lâmina 9,7‒11,3 × 6,3‒10,6 cm, oval, ápice acuminado, base cordada, margem 

inteira, levemente revoluta, velutina; venação broquidódroma, 5‒6 venas secundárias de 

cada lado, venas terciárias conspícuas; discolor, membranácea, coléteres 5‒11, base adaxial 

da nervura central; pubescente adaxialmente, pubescente a velutino abaxialmente, 

principalmente nas nervuras. Cimeira axilar, glomeruliformes a umbeliformes, não 

congesta, 13‒14 flores; pedúnculo 1,0 cm compr., velutino; brácteas 2,2‒3,3 × 0,6‒0,7 

mm, estreito-deltoides a linear, foliáceas, coléteres não observados; velutino. Flores 

pediceladas, 0,4‒0,5 cm compr., velutino; lobos do cálice 3,0‒3,8 × 2,0‒2,5 mm, ovais, 

ápice agudo, margens velutinas, base adaxial escura, coléteres 2, alternos; venações 

conspícuas adaxialmente, glabros adaxialmente, velutinos abaxialmente; corola urceolada, 

prefloração não observada, vinácea, fauce barbelada; carnosa; lobos 3,4‒3,9 × 2,6‒3,8 cm, 

ovais a elípticos, margens pubescentes a velutinas; glabros adaxialmente, pubescentes a 

velutinos abaxialmente; tubo 4,5‒5,0 × 3,5 cm, glabro a velutino; corona simples; 

segmentos mais baixos que o ginostégio, segmentos 1,5 × 0,7 mm, ovais, ápice 

arredondado a truncado, carnosos, livres entre si na base, unidos ao dorso das anteras; 

anteras 2,4‒2,5 mm compr., retangulares, com terço apical deltoides, base truncada, asas 

menores que o dorso, dorso não observado, apêndice membranáceo deltoide, levemente 

convexo, inflexo, fundidas à cabeça estigmática; pólen dispersado em polinários. 
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Retináculo 0,05‒0,1 mm compr., elíptico, marrom-claro, menor que as polínias; 

caudículos 0,40‒0,60 mm compr., hialinos, filiformes, extremidade próxima ao retináculo 

compressa, horizontais, membrana reticulada basal ausente, inseridos no terço basal do 

retináculo, inseridos na base das polínias; polínias 0,5‒0,6 × 0,2 mm, obovais; nectários 

ausentes; ovário 1,8‒2,0 mm compr., elíptico, apocárpico, súpero; ginostégio 4,00 mm 

compr., cilíndrico, cabeça estigmática com ápice estipitado. Folículos 19,2 × 5,1 cm, ovais 

a lanceolados, 2 estrias longitudinais, cor não observada, estriados a levemente lamelados, 

velutinos a tomentosos; sementes 12,0‒16,0 × 8,0‒12,0 mm, comosas, ovais a elipsóides, 

compressas, laterais onduladas, aspecto côncavo, marrons, margens marrom-escuras; coma 

4,3‒6,7 cm compr.; glabras a seríceas. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Extremoz, APA Jenipabu, 

5°42′20.0″ S, 35°12′43.0″ W, elev. 61 m, 25.VIII.2010, fl., se., A.M. Marinho & E.O. 

Moura 163 (UFRN); APA Jenipabu, 5°42′28.0″ S, 35°12′38.0″ W, elev. 31 m, 02.II.2011, 

fl., J.L. Costa-Lima et al. 320 (UFRN). 

Material adicional examinado: BRASIL, BAHIA: Campo Formoso, Povoado de Buraco, 

10°09′07.0″ S, 40°51′07.0″ W, elev. 544 m, 20.IX.2006, fr., se., J.A. Siqueira-Filho et al. 

1742 (UFRN). CEARÁ: Quixadá, próximo a Fazenda São Francisco, 4°57′15.0″ S, 

38°57′53.0″ W, elev. 171 m, 12.III.2014, fl., se., J.G. Jardim et al. 6537 (UFRN). 

Distribuição: Marsdenia altissima distribui-se em todos os estados das regiões Nordeste, 

Centro-Oeste e Sudeste, com exceção do Espírito Santo, além dos estados do Pará, 

Rondônia e Roraima (Koch et al., 2016). No Rio Grande do Norte, foi encontrada 

associada à restinga arbórea. 

Possui como características principais as folhas vilosas, corolas vináceas e 

inflorescências multifloras e condensadas (Rapini, 2001), bem como os caudículos 

hialinos, filiformes, inseridos na base das polínias, e os folículos amplos, lanceolados, e 

velutinos. Foi encontrada com flor em fevereiro e agosto. 

 

Matelea Aubl., Histoire des Plantes de la Guiane Françoise 277–278, pl. 109, f. 1. 1775. 

(Jun‒Dec 1775) (Hist. Pl. Guiane). 
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Gênero restrito ao continente americano, especialmente na região Neotropical 

(Morillo, 2012), sendo apontadas 300 espécies (Morillo, 1997 apud Rapini, 2001). 

Distribui-se em todo o Brasil onde são reconhecidas 47 espécies, 31 delas endêmicas, e no 

Rio Grande do Norte são encontradas quatro espécies (Koch et al., 2016). 

São reconhecidas principalmente por serem trepadeiras, com folhas opostas e pelas 

folhas e inflorescências comumente pubescentes ou inconspícuas, nunca hirsutas. 

Apresentam corona principalmente anular a lobada e carnosa, além de anteras 

normalmente subtriangulares e horizontais, com ausência de apêndice carnoso, deiscência 

transversal e com membrana hialina nos lóculos. Possuem também ápice do ginostégio 

coberto por uma membrana carnosa, bem como folículos lisos, costados ou tuberculados 

(Rapini, 2001; Morillo, 2012). 

25 Matelea ganglinosa (Vell.) Rapini, Neodiversity 3(2): 19. 2008. 

Figuras 3C; 13. 

Trepadeira, c. 1,5‒3,0 m alt., ramos cilíndricos, marrons a verde-claros, estriados, 

levemente lenticelados, látex branco, coléteres nodais ausentes; pubescentes. Folhas 

opostas dísticas; pecíolo 20,0‒46,0 mm compr., cilíndrico, sulcado ventralmente, coléteres 

ausentes; estriado, pubescente a piloso; lâmina 6,0‒7,2 × 3,1‒5,6 cm, ovais, ápice agudo a 

acuminado, base cordada, margem inteira, levemente revoluta, ciliada; venação 

broquidódroma, 6‒7 venas secundárias de cada lado, venas terciárias pouco evidentes; 

discolor, membranáceas, coléteres 4, base adaxial da nervura central; pubescente a pilosa 

adaxialmente, velutino abaxialmente. Cimeira subaxilar, 2‒6 flores; pedúnculo 0,2 cm 

compr., pubescente a velutino; brácteas 0,3‒1,0 mm compr., estreito-deltoides, coléteres 

ausentes; glabras adaxialmente, pubescentes a pilosas abaxialmente. Flores pediceladas, 

0,2‒0,4 cm compr., piloso; lobos do cálice 2,3‒2,5 × 0,5‒1,0 mm, estreito-oblongos a 

ovais, ápice agudo, margens glabras, ápice verde, base roxa, coléteres 2, base adaxial, 

alternos; glabros adaxialmente, pilosos abaxialmente, ao longo do eixo longitudinal; corola 

rotada, prefloração não observada, ápice verde-claro, base roxa; lobos 0,3 × 0,2 cm, 

deltoides, ápice verde-claro, base roxa, margens glabras; ápice pubescente, porção medial 

glabra a levemente pubescente, base pilosa adaxialmente; ápice pubescente, base glabra a 

levemente pubescente abaxialmente; tubo 0,05 × 0,15 cm, glabro em ambas as faces; 

corona simples, ápice verde, base roxa; segmentos aproximadamente ou quase da mesma 
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altura do ginostégio, segmentos 1,8 × 1,7 mm, em forma de anel pentalobado; lobos curtos, 

rombóides, com 3 ápices, 0,6 × 1,7 mm, deltoides, papilados abaxialmente em contorno ao 

longo do ápice; carnosos, unidos entre si da base até metade de seu comprimento; provida 

de 5 pregas ou segmentos oblongos em forma de lábio, fundidos aos lobos na base adaxial; 

anteras 0,6 mm compr., retangulares, transversalmente deiscentes, cobertas nos lóculos por 

uma membrana hialina, ápice truncado, sem asas, dorso convexo, sem apêndice 

membranáceo, fundidas à cabeça estigmática; glabra; pólen dispersado em polinários. 

Retináculo 0,25 × 0,09 mm, marrom-escuro, estreito-oboval a estreito-oblongo, ápice 

arredondado, sulcado, menor que as polínias; caudículos 0,08‒0,09 mm compr., 

horizontais, articulados, membrana reticulada basal presente, hialina, inseridos 

lateralmente nas polínias e na região basal do retináculo; polínias 0,55‒0,57 × 0,41‒0,43 

mm, obovais a elípticas, horizontais ou quase, côncavas, providos de uma região hialina 

estéril no ápice; nectários ausentes; ovário 1,0‒1,2 mm compr., oval, apocárpico, súpero; 

ginostégio 0,70‒0,80 mm compr., cilíndrico, cabeça estigmática com ápice plano e 

pequena projeção apiculada, coberto por uma membrana carnosa. Folículos 4,9 × 2,5‒4,9 

cm, ovais, verde-claros a acinzentados, tuberculados, pubescentes a velutinos; sementes 

5,3‒5,5 × 2,7‒3,5 mm, comosas, ovais a levemente oblongas, côncavas, marrons, 

verrucosas na face côncava; coma 1,0‒1,5 cm compr.; glabras. 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE: Natal, dunas em frente ao 

D.O.L. – Setor A, 5°48′00.0″ S, 35°13′00.0″ W, 26.VIII.1980, fl., fr., Projeto Parque das 

Dunas 44 (MOSS); Trilha da Geologia, Pq. das Dunas, 5°49′30.0″ S, 35°11′00.0″ W, 

04.IX.1997, fr., L.A. Cestaro 67 (UFRN); Trilha da Geologia, Pq. das Dunas, 5°49′30.0″ S, 

35°11′00.0″ W, 09.VI.1999, fl., fr., L.A. Cestaro 115 (UFRN); Pq. das Dunas, 19.VII.2005, 

fl., fr., s.col UFRN2174 (UFRN); Nísia Floresta, Praia de Tabatinga, Tabuleiros litorâneos, 

6°05′00.0″ S, 35°12′00.0″ W, 27.IX.1984, fl., A. Dantas, R. Flor, A. Roberto 96 (IPA); 

Parnamirim, EMPARN, Mata do Jiqui, 29.XI.2007, fr., se., J.E.D. Barbosa 10 (UFRN). 

Distribuição: Endêmica do Brasil, distribui-se na região Nordeste, com exceção do Piauí, 

e Sudeste, com exceção de São Paulo, principalmente nas restingas do Ceará até o Rio de 

Janeiro. Ocorre também na Caatinga, em bordas de floresta e vegetações perturbadas, em 

solo de areia e afloramentos rochosos (Rapini & Farinaccio, 2008). No Rio Grande do 

Norte, foi encontrada na restinga, corroborando com as informações de Rapini & 

Farinaccio (2008). 
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Matelea ganglinosa é geralmente confundida nos herbários com Matelea maritima 

(Jacq.) Woodson, porém pode ser facilmente reconhecida e diferenciada desta por possuir 

ginostégio plano no ápice, enquanto M. maritima possui o ginostégio com ápice rostrado 

(Rapini & Farinaccio, 2008). Além da diferença no ápice do ginostégio, como apresentado 

acima, M. ganglinosa ocorre principalmente na região Nordeste, enquanto M. maritima 

ocorre na região Norte. M. ganglinosa também pode ser reconhecida pelos segmentos da 

corona carnosos, em forma de anel pentalobado, pelas anteras transversalmente deiscentes, 

cobertas nos lóculos por uma membrana hialina, e pelas polínias obovais a elípticas, 

côncavas, e providas de uma região hialina estéril no ápice. Foi encontrada com flor de 

junho a setembro e com fruto de junho a novembro. 
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Figura 13 ‒ a-b. Matelea ganglinosa ‒ a. Ramo com flores e fruto; b. Detalhe do 

ginostégio, mostrando seu ápice, as anteras (setas contínuas) e um polinário (seta 

tracejada). 

 

a 

b 
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Tabela 1 – Localidades visitadas nos remanescentes de Mata Atlântica do Rio Grande do 

Norte, organizadas por municípios.*Tipologia vegetacional de acordo com IBGE (2012). 

MUNICÍPIOS LOCALIDADES TIPO VEGETACIONAL* 

Baía Formosa 1 - RPPN Mata Estrela, 06°22′54.0″ 

S, 35°00′48.0″ W 

Floresta estacional semidecidual. 

Canguaretama 2 - Vicinal entre cultivos de cana-de-

açúcar, 6°31′29.0″ S, 35°10′07.0″ W 

Floresta estacional semidecidual. 

Ceará-Mirim 3 - Praia de Muriú, Cond. Palm 

Springs, 5°33′05.0″ S, 35°15′30.0″ 

W 

Floresta estacional semidecidual 

(restinga). 

4 - RN 309 sentido Pureza, 

5°34′38.0″ S, 35°26′45.0″ W 

Floresta estacional decidual, ecótono 

de cerrado. 

5 - Distrito de Castelo, Faz. 

Diamante, 5°35′39.0″ S, 35°25′50.0″ 

W 

Floresta estacional decidual, ecótono 

de cerrado. 

Espírito Santo 6 - Caminho para a barragem do Rio 

Piquiri, 6°23′05.0″ S, 35°17′31.0″ W 

Floresta estacional semidecidual. 

Extremoz 7 - APA Jenipabú, 5°42′20.0″ S, 

35°12′43.0″ W 

Floresta estacional semidecidual, 

(restinga) sobre dunas. 

Natal 8 - Parque da Cidade Dom Nivaldo 

Monte, 5°50′55.0″ S, 35°13′45.0″ W 

Floresta estacional semidecidual, 

(restinga) sobre dunas. 

9 - Parque Estadual Dunas do Natal, 

5°48′40.6″ S, 35°11′30.8″ W 

Floresta estacional semidecidual, 

sobre dunas. 

10 - Florestinha dos Primatas, 

UFRN, 5°50′33.5″ S, 35°12′04.2″ W 

Floresta estacional semidecidual. 

Nísia Floresta 11 - Floresta ao longo do Rio Boa 

Cica, 6°05′25.0″ S, 35°08′01.0″ W 

Floresta estacional semidecidual e 

mata ciliar. 

Parnamirim 12 - Hidrominas Santa Maria, 

05°56′13.9″ S, 35°15′04.3″ W 

Floresta estacional semidecidual e 

mata ciliar. 

13 - Praia de Cotovelo, 5°57′55.0″ S, 

35°08′32.0″ W 

Floresta estacional semidecidual 

(restinga). 

Pedro Velho 14 - Proximidades da barragem do 

Rio Piquiri, 6°22′52.3″ S, 

35°15′44.1″ W 

Floresta estacional semidecidual. 

São José de 

Mipibú 

15 - Estrada para Pium, sentido 

Pium, 5°57′25.0″ S, 35°14′26.0″ W 

Floresta estacional semidecidual, em 

regeneração. 

Tibau do Sul 16 - Parque Estadual Mata de Pipa, 

6°14′45.0″ S, 35°03′20.0″ W 

Floresta estacional semidecidual 

(restinga), sobre dunas. 
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Tabela 2 – Espécies de Apocynaceae encontradas em remanescentes de Mata Atlântica no 

Rio Grande do Norte, organizadas por subfamília. O asterisco (*) indica nova ocorrência 

para o estado, a cruz (†) representa espécie endêmica do Brasil, a cruz dupla (‡) indica 

espécie endêmica da Mata Atlântica, e os dois asteriscos (**) representam espécie 

naturalizada. 

Subfamílias Espécie Hábito Ocorrência 

Rauvolfioideae †Allamanda blanchetii 

A.DC. 

Arbusto Floresta estacional 

semidecidual e decidual, 

encrave de cerrado. 

Aspidosperma discolor A. 

DC. 

Árvore Floresta estacional 

semidecidual. 

*Aspidosperma 

spruceanum Benth. ex 

Müll.Arg. 

Árvore Floresta estacional 

semidecidual. 

Aspidosperma sp. Árvore Floresta estacional 

semidecidual. 

Hancornia speciosa 

Gomes 

Árvore Restinga e encrave de cerrado 

associado. 

†‡Himatanthus bracteatus 

(A.DC.) Woodson 

Árvore Floresta estacional 

semidecidual. 

*Macoubea guianensis 

Aubl. 

Árvore Floresta estacional 

semidecidual. 

Rauvolfia ligustrina 

Willd. ex Roem. & Schult. 

Arbusto Floresta estacional 

semidecidual. 

*Tabernaemontana 

flavicans Willd. ex Roem. 

& Schult. 

Arbusto Floresta estacional 

semidecidual. 

Apocynoideae *†Mandevilla microphylla 

(Stadelm.) M.F.Sales & 

Kin.‒Gouv. 

Trepade

ira 

Floresta estacional 

semidecidual e restinga 

arbórea. 

†Mandevilla 

moricandiana (A.DC.) 

Woodson 

Trepade

ira 

Floresta estacional 

semidecidual, restinga e 

encrave de cerrado associado. 

Mandevilla scabra 

(Hoffmanns. ex Roem. & 

Schult.) K.Schum. 

Trepade

ira 

Floresta estacional 

semidecidual e restinga. 

*Odontadenia lutea 

(Vell.) Markgr. 

Liana Floresta estacional 

semidecidual. 

*†‡Temnadenia odorifera 

(Vell.) J.F.Morales 

Liana Floresta estacional 

semidecidual e restinga. 
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Asclepiadoideae Asclepias curassavica L. Erva Floresta estacional 

semidecidual. 

Blepharodon pictum 

(Vahl) W.D.Stevens 

Trepade

ira 

Floresta estacional 

semidecidual. 

**Calotropis procera 

(Aiton) W.T.Aiton 

Arbusto Floresta estacional 

semidecidual e decidual em 

áreas antropizadas. 

*Cynanchum roulinioides 

(E.Fourn.) Rapini 

Trepade

ira 

Floresta estacional decidual. 

†Ditassa blanchetii 

Decne. 

Trepade

ira 

Floresta estacional 

semidecidual e restinga. 

†Ditassa crassifolia 

Decne. 

Trepade

ira 

Floresta estacional 

semidecidual e restinga. 

*Ditassa hispida (Vell.) 

Fontella 

Trepade

ira 

Floresta estacional decidual e 

encrave de cerrado. 

Ditassa sp. Trepade

ira 

Floresta estacional 

semidecidual. 

Funastrum clausum 

(Jacq.) Schltr. 

Trepade

ira 

Floresta estacional decidual e 

encrave de cerrado. 

Marsdenia altissima 

(Jacq.) Dugand 

Trepade

ira 

Floresta estacional 

semidecidual e restinga. 

†Matelea ganglinosa 

(Vell.) Rapini 

Trepade

ira 

Floresta estacional 

semidecidual e restinga. 
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CAPÍTULO II 

 

NGD 

Sousa Júnior | Novos Registros de Apocynaceae, Rio Grande do Norte, Brasil 

 

 

Novos registros de gêneros e espécies e avaliação do status de conservação das espécies de 

Apocynaceae para o Rio Grande do Norte, nordeste da Floresta Atlântica, Brasil 

New records of genera and species and conservation assessment of the species of 

Apocynaceae from Rio Grande do Norte state, in northeastern Atlantic forest, Brazil 

Jaerton C. de Sousa Júnior 
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1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de Pós-graduação em 

Sistemática e Evolução, Campus Universitário, Lagoa Nova, s/n, CEP 59078-970, Natal, 
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Resumo: Foram registradas oito novas ocorrências de espécies de Apocynaceae para o Rio 

Grande do Norte, Brasil: Aspidosperma spruceanum, Cynanchum roulinioides, Ditassa 

hispida, Macoubea guianensis, Mandevilla microphylla, Odontadenia lutea, 
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Tabernaemontana flavicans e Temnadenia odorifera. Dos novos registros, cinco são de 

gêneros aqui registrados para o estado pela primeira vez (Cynanchum, Macoubea, 

Odontadenia, Tabernaemontana e Temnadenia). Os novos registros ampliam o 

conhecimento sobre a flora do Rio Grande Norte e do Brasil, além de fornecer dados 

adicionais sobre hábitat, biologia e conservação das espécies. São apresentadas diagnoses, 

comentários taxonômicos e de distribuição geográfica, avaliação do status de conservação, 

bem como mapas e fotos das espécies. 

Palavras-chave: Área prioritária, fragmentação de hábitat, floresta estacional 

semidecidual, restinga, taxonomia. 

Abstract: Eight new occurrences of Apocynaceae species were recorded for Rio Grande 

do Norte state, Brazil: Aspidosperma spruceanum, Cynanchum roulinioides, Ditassa 

hispida, Macoubea guianensis, Mandevilla microphylla, Odontadenia lutea, 

Tabernaemontana flavicans, and Temnadenia odorifera. Out of these, five species are 

within genera also reported in Rio Grande do Norte state for the first time (Cynanchum, 

Macoubea, Odontadenia, Tabernaemontana and Temnadenia). The new records increase 

knowledge about the flora of the Rio Grande Norte state and Brazil, as well as provide 

additional data on habitat, biology and species conservation. Diagnosis, taxonomic 

comments and geographic distribution, assessment of conservation statuses, as well as 

maps and photos of the species are presented. 

Key words: Priority area, habitat fragmentation, semideciduous forest, restinga, taxonomy. 

 

INTRODUÇÃO 
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Apocynaceae é uma das dez maiores famílias entre as angiospermas, com quase 

400 gêneros e 5.000 espécies (Rapini 2012), distribuindo-se em quase todo o planeta, com 

predominância nas regiões tropicais e subtropicais (Rapini 2001). No Brasil, está entre as 

famílias mais representativas, com um total de 754 espécies em 77 gêneros, dentre as quais 

256 espécies também ocorrem na região Nordeste. A família está presente em todas as 

regiões e em todos os domínios fitogeográficos brasileiros (Koch et al. 2016). Dentre esses 

domínios, a diversidade de Apocynaceae é mais expressiva na Mata Atlântica, sendo uma 

das dez maiores famílias de angiospermas com 367 espécies (BFG 2015), 148 delas 

endêmicas (Koch et al. 2016). 

No Brasil, Apocynaceae tem como centro de diversidade o domínio Mata Atlântica, 

refletindo a importância desse domínio como um centro de riqueza e endemismo para 

plantas e diversos outros organismos (Martini et al. 2007; Stehmann et al. 2009). Toda essa 

biodiversidade está ameaçada pela perda e fragmentação de hábitat (Mittermeier et al. 

1998; Campanili e Schaffer 2010), posicionando a Mata Atlântica no mapa global das áreas 

prioritárias para conservação como um dos hotspots de biodiversidade (Mittermeier et al. 

1998; Myers et al. 2000). 

A Mata Atlântica tem os seus limites oficiais no Brasil definidos pela lei 11.428 de 

2006. Porém, no Rio Grande do Norte, algumas áreas ecotonais presentes, por exemplo, no 

município de Ceará-Mirim, não são consideradas e, portanto, não estão incluídas, dentro 

dos limites da Mata Atlântica no estado, definidos pela lei. No entanto, em estudos 

realizados nos remanescentes locais, alguns autores defendem que as áreas de ecótonos e 

encraves com o cerrado e a Caatinga pertencem ao Domínio Mata Atlântica no Rio Grande 

do Norte (Cestaro e Soares 2004; Maciel 2011). 
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Em estudos publicados recentemente (i.e., São-Mateus et al. 2013; Versieux et al. 

2013; Soares Neto e Jardim 2015), foram revelados registros de novas ocorrências para a 

flora local, além de que, no período de 2010 a 2015, o número de espécies na Flora do RN 

aumentou 72,8% (Forzza et al. 2010; BFG 2015). Trabalhos que revelam novos registros 

permitem conhecer de forma mais precisa a flora de uma região, e consequentemente, 

entender melhor a distribuição dos táxons e o tipo de vegetação (Oliveira et al. 2012; 

Cestaro & Soares 2004), além de contribuir para a sua conservação (Ribeiro et al. 2009) e 

revelar a carência de estudos locais. 

O presente trabalho tem como objetivo divulgar os novos registros em 

Apocynaceae para o Rio Grande do Norte (RN), encontrados nos remanescentes de Mata 

Atlântica do estado, apresentar comentários sobre suas áreas de ocorrência, distribuição 

geográfica e status de conservação, além de características, mapas e fotos das espécies 

encontradas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo. O Rio Grande do Norte possui aproximadamente 52.811 km
2
 

(IBGE 2014) e está localizado na região nordeste do país. No estado, os fragmentos de 

Mata Atlântica são compostos especificamente pela Floresta Estacional Semidecidual e 

Decidual de Terras Baixas, incluindo a ―restinga‖, os manguezais, as áreas de transição 

com a Caatinga e o cerrado (ecótonos e encraves), como também os ―refúgios nordestinos‖ 

ou ―brejos de altitude‖, localizados no extremo oeste do estado (Oliveira-Filho e Fontes 

2000; Cestaro e Soares 2004; Tabarelli e Santos 2004; Ribeiro et al. 2009; IBGE 2012; 

Oliveira et al. 2012). 

Levantamento de dados. Os dados foram obtidos através de expedições a campo e 

análises dos espécimes depositadas nos herbários UFRN, HUEFS, UFP e JPB, acrônimos 
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de acordo com Thiers (2016 [atualizado continuamente]), e o HST, acrônimo de acordo 

com a Rede Brasileira de Herbários (http://www.botanica.org.br/rbh-catalogo). Os 

materiais testemunhos coletados durante este estudo foram incorporados ao acervo do 

herbário UFRN. O critério utilizado para considerar as novas ocorrências foram as 

ausências de registro das espécies para o Rio Grande do Norte na Lista de Espécies da 

Flora do Brasil (Koch et al. 2016). Para auxiliar na percepção de distância e auxílio na 

avaliação do impacto dos novos registros para a avaliação dos status de conservação das 

espécies no RN, foram consultadas também amostras disponíveis online no speciesLink 

(INCT 2016; http://inct.splink.org.br), registradas para outros estados, localizadas o mais 

próximo do RN e determinadas por especialistas. Os mapas (Figuras 1 e 2) foram 

confeccionados com o uso do QGIS (QGIS Development Team 2015) e as avaliações do 

status de conservação se basearam nos critérios da IUCN (2001), após análise dos dados 

com o uso do GeoCAT (Bachman et al. 2011; http://geocat.kew.org/), configurado no modo 

padrão, com largura da célula para a área de ocupação (AOO) ajustada em 2 km. Para a 

avaliação do status, também foram consideradas as ocorrências das espécies a partir de 

indivíduos observados em campo, nos fragmentos do estado. 

RESULTADOS 

São apontadas aqui oito novas ocorrências para Apocynaceae no Rio Grande do 

Norte. Todas as novas ocorrências foram localizadas nos remanescentes de Mata Atlântica 

do estado (Figuras 1 e 2). Dos novos registros, cinco espécies são de gêneros aqui 

registrados para o estado pela primeira vez (Cynanchum, Macoubea, Odontadenia, 

Tabernaemontana e Temnadenia). 

http://inct.splink.org.br/
http://geocat.kew.org/


111 

 

 

Figura 1: Mapa de distribuição dos novos registros de Apocynaceae para o Rio Grande do 

Norte (RN), além dos registros mais próximos, nos estados vizinhos. CE = estado do 

Ceará, PB = Paraíba, PE = Pernambuco. 

Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg., Fl. Bras. (Martius) 6(1): 52. 1860. 

Ocorre desde o México até o Brasil (Marcondes-Ferreira 1988). Na área de estudo 

foi encontrada em floresta estacional semidecidual. Esta espécie é reconhecida pelo látex 

vermelho, pelas folhas lustrosas e verde-olivas quando secas em ambas as faces, pela 

inflorescência tomentosa e pelos lobos da corola torcidos e eretos (Marcondes-Ferreira 

1988; Gomes e Cavalcanti 2001). 

Espécimes examinados: BRASIL. Rio Grande do Norte: Tibau do Sul, Parque 

Estadual Mata de Pipa. 06°15′13.0″ S, 035°03′11.0″ W, elev. 45.0‒60.0 m, fr., J.G. Jardim e 

L.A. Cestaro 6371, 14 Agosto 2012 (UFRN). 

1 2 

3 4 
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Figura 2: Mapa de distribuição dos novos registros de Apocynaceae para o Rio Grande do 

Norte (RN), além dos registros mais próximos, nos estados vizinhos. CE = estado do 

Ceará, PB = Paraíba, PE = Pernambuco. 

Cynanchum roulinioides (E.Fourn.) Rapini, Bol. Bot. Univ. São Paulo 19: 100 (2001). 

Está amplamente distribuída no Brasil, incluindo a maioria dos estados das regiões 

Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste (Koch et al. 2016), e no Paraguai (Rapini 2001). Na área 

de estudo foi encontrada em floresta estacional decidual. Caracteriza-se pelos segmentos 

da corona alternas às anteras e opostos aos lobos da corola (Fontella-Pereira e Schwarz 

1981; Sundell 1981; Rapini 2001). 

Espécimes examinados: BRASIL. Rio Grande do Norte: Ceará Mirim, Faz. 

Diamante. 05°35′39.0″ S, 035°25′50.0″ W, elev. 55.0 m, fl., J.G. Jardim et al. 6060, 18 

Agosto 2011 (UFRN). 

5 6 

7 8 
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Ditassa hispida (Vell.) Fontella, Bradea 3(2): 5. 1979. 

Ocorre no Brasil, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste (Koch et al. 2016), 

na Guiana, Guiana Francesa e Argentina (Konno 2005). Na área de estudo foi encontrada 

em floresta estacional decidual. Pode ser identificada pelos ramos, folhas, brácteas e cálice 

pilosos a hirsutos e folículo hirsuto-tomentoso (Rapini 2001; Konno 2005). 

Espécimes examinados: BRASIL. Rio Grande do Norte: Ceará-Mirim, Fazenda 

Diamante. 05°35′25.0″ S, 035°25′51.0″ W, elev. 54.0 m, fl., A.A. Roque e W.M.B. São-

Mateus 1356, 2 Maio 2012 (UFRN). 

Macoubea guianensis Aubl., Hist. Pl. Guiane 2(Suppl.): 18, t. 378. 1775. 

É encontrada no Brasil principalmente nas regiões Norte e Nordeste (Koch et al. 

2016), na Bolívia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela (Tropicos 2015). 

Na área de estudo foi encontrada em floresta estacional semidecidual, no interior da mata. 

É facilmente caracterizada pelos lobos da corola maiores que o tubo, frutos com um 

folículo, globoso a subesférico (Morales 1999a). 

Espécimes examinados: BRASIL. Rio Grande do Norte: Canguaretama, área de 

proteção permanente (APP) próxima a vicinal entre cultivos de cana-de-açúcar. 

06°31′52.0″ S, 035°10′33.0″ W, elev. 69.0 m, fr., J.G. Jardim et al. 6741, 20 Setembro 2014 

(UFRN). 

Mandevilla microphylla (Stadelm.) M.F.Sales & Kin.‒Gouv., Iheringia, Bot. 64(1): 68–69. 

2009. 
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É endêmica do Brasil e ocorre somente na região Nordeste (Sales 1993; Koch et al. 

2016). Na área de estudo foi encontrada em floresta estacional semidecidual localizada 

próxima ao litoral, em área aberta da mata com solo arenoso, semelhante ao de duna. É 

facilmente reconhecida pela corola com parte superior do tubo geralmente turbinada, com 

parte inferior do tubo totalmente cilíndrico e de mesmo comprimento ou maior que a parte 

superior do tubo, e com cinco projeções carnosas internamente na base, além dos ramos 

grossos e lenhosos (Sales 1993). 

Espécimes examinados: BRASIL. Rio Grande do Norte: Baía Formosa, Reserva 

Particular do Patrimônio Natural Mata Estrela. 06°22′54.0″ S, 035°00′48.0″ W, elev. 54.0 

m, fl., J.C. Sousa Jr et al. 64, 7 Dezembro 2014 (UFRN). 

Odontadenia lutea (Vell.) Markgr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 24. 1924. 

Possui distribuição no Brasil principalmente nos estados das regiões Norte, Centro-

Oeste e Sudeste, além da Bolívia e Peru. Na área de estudo foi encontrada em floresta 

estacional semidecidual, no interior da mata. Pode ser reconhecida pelos ramos 

lenticelados, inflorescência congesta, sépalas conspicuamente desiguais, menores que a 

porção inferior do tubo da corola, pela corola infundibuliforme, com porção superior do 

tubo cônica-campanulada a campanulada, e os estames inseridos na base da porção 

superior do tubo (Morales 1999b). 

Espécimes examinados: BRASIL. Rio Grande do Norte: São José de Mipibú, ca. 

de 6,5 km ao sul da sede municipal. 06°31′27.0″ S, 035°07′16.0″ W, elev. 38.0 m, fl., J.G. 

Jardim et al. 6759, 20 Setembro 2014 (UFRN). 
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Tabernaemontana flavicans Willd. ex Roem. & Schult., Systema Vegetabilium 4: 797. 

1819. (Syst. Veg. (ed. 15 bis)). 

Encontrada na Venezuela, Peru, e no Brasil distribui-se em alguns estados das 

regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste (Leeuwenberg 1994; Koch et al. 2016). 

Ocorre em florestas úmidas ou secas, especialmente em sub-bosque ou ainda em 

vegetações de pequeno porte, na altitude 300‒950 m (Leeuwenberg 1994). Na área de 

estudo foi encontrada em floresta estacional semidecidual, além de ocorrer também ao 

nível do mar. Pode ser caracterizada pelos lobos reflexos, inflorescência com 2‒3 flores e 

folículo elíptico divergente (Leeuwenberg 1994; Souza-Silva 2008). 

Espécimes examinados: BRASIL. Rio Grande do Norte: Baía Formosa, Mata 

Estrela. 06°24′06.0″ S, 035°00′15.0″ W, elev. 60.0 m, fl., J.L. Costa-Lima e W.M.B. São-

Mateus 567, 10 Setembro 2011 (UFRN). 

Temnadenia odorifera (Vell.) J.F.Morales, Novon 9(2): 240. 1999. 

Possui ocorrência restrita ao Brasil e pode ser encontrada principalmente nos 

estados das regiões Nordeste e Sudeste (Morales 2005; Koch et al. 2016). Na área de 

estudo foi encontrada em Mata Ciliar. É facilmente identificada pelas folhas papilada-

puberulentas, sépalas não reflexas e corola hipocrateriforme com tubo rosa escuro a rosa 

avermelhado (Morales 2005). 

Espécimes examinados: BRASIL. Rio Grande do Norte: Parnamirim, Hidrominas 

Santa Maria. 05°56′13.9″ S, 035°15′04.3″ W, elev. 32.0 m, fl., A. Ribeiro e R.T. Queiroz 

61, 23 Outubro 2004 (UFRN); Tibau do Sul, Parque Estadual Mata de Pipa. Trilha com 

acesso pela E.T. da CAERN. 06°14′20.0″ S, 035°03′53.0″ W, elev. 50.0‒60.0 m, fl., fr., J.G. 
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Jardim et al. 6332, 2 Agosto 2012 (UFRN); Canguaretama, entrada na BR 101 após a 

divisa do RN com a PB, c. 1 km após o posto fiscal. Vicinal entre cultivos de cana-de-

açúcar. 06°31′52.0″ S, 035°10′33.0″ W, elev. 69.0 m, fr., J.G. Jardim et al. 6752, 20 

Setembro 2014 (UFRN); Extremoz, APA Jenipabu, entorno do ECOPOSTO. 05°42′20.0″ 

S, 035°12′43.0″ W, elev. 20.0‒60.0 m, fl., J.G. Jardim 5977, 7 Maio 2011 (UFRN). 

 

DISCUSSÃO 

Todas as oito espécies, com exceção de T. odorifera, possuem apenas um registro 

para o Rio Grande do Norte. Com base na extensão de ocorrência (EOO) e na área de 

ocupação (AOO), T. odorifera foi avaliada como em perigo (EN) segundo os critérios da 

IUCN (2001). As demais espécies (A. spruceanum, D. hispida, M. guianensis, M. 

microphylla, O. lutea, T. flavicans), foram avaliadas como em menor risco (LC). Entretanto 

isso não significa que não estão ameaçadas, pelo contrário, a ausência de dados devido aos 

poucos registros, podem sinalizar para uma maior preocupação (IUCN 2001). 

Os registros em herbários para A. spruceanum, D. hispida, e M. guianensis mais 

próximos das amostras do RN são de Pernambuco (PE). Dessa forma, a ocorrência destas 

espécies em mais um estado do Brasil, corrobora a informação de que apresentam ampla 

distribuição no país (Koch et al. 2016). Além disso, D. hispida foi encontrada pela primeira 

vez para a floresta estacional decidual com base nas informações citadas por Koch et al. 

(2016). 

A presença de M. guianensis no Rio Grande do Norte (RN) amplia sua distribuição 

na região Nordeste e na Mata Atlântica. A espécie era citada apenas para a Bahia, 

Pernambuco e Maranhão (Koch et al. 2016). Além disso, a espécie era conhecida da 
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floresta de terra firme e da floresta ombrófila densa, na Amazônia e na Mata Atlântica, 

respectivamente (Koch et al. 2016), e foi registrada aqui para a floresta estacional 

semidecidual, porém associada aos vales de rios. Essa informação aponta para que espécies 

conhecidas atualmente apenas para a floresta ombrófila densa da Mata Atlântica e para a 

floresta de terra firme da Amazônia possam ocorrer também nas florestas estacionais 

semideciduais do RN. Como demonstrado por Oliveira-Filho e Fontes (2000), as florestas 

ombrófilas e estacionais semideciduais da Mata Atlântica possuem semelhança florística 

entre si. Consequentemente, espécies principalmente da floresta ombrófila da Mata 

Atlântica poderiam ocorrer nas florestas estacionais semideciduais do Rio Grande do 

Norte. 

Odontadenia lutea e T. odorifera anteriormente só possuíam ocorrência no 

Nordeste, segundo os registros em herbários, até a Paraíba (PB). Porém, de acordo com os 

dados oficiais (Koch et al. 2016), O. lutea possuía distribuição até a Bahia e ainda não 

havia sido registrada oficialmente para a Paraíba, o que revela sua nova ocorrência também 

para o estado da Paraíba. A nova ocorrência no RN demonstra que a distribuição de O. 

lutea na região Nordeste expande-se em direção ao extremo norte da Mata Atlântica. Em 

relação ao tipo vegetacional, até então se sabia somente de sua ocorrência em campo 

rupestre, cerrado (lato sensu) e savana Amazônica (Koch et al. 2016), sendo inédito o seu 

registro em floresta estacional semidecidual. Além disso, é o registro mais baixo em 

relação ao nível do mar (38 m), antes encontrada para 190‒1200 m de elevação (Morales 

1999b). 

T. odorifera é endêmica da Mata Atlântica (Morales 2005; Koch et al. 2016), o que 

reforça o seu estado de risco. Porém, sua ocorrência no estado amplia os limites de sua 

distribuição no Brasil, o que aponta para um indício positivo em relação à sua conservação. 
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M. microphylla e T. flavicans, assim como O. lutea e T. odorifera, também só 

possuíam registros na região Nordeste até a Paraíba, segundo os dados de herbário. As 

novas ocorrências do RN e as amostras em herbário da PB, para M. microphylla e T. 

flavicans, estão registradas em locais muito próximos uma da outra, no limite entre os dois 

estados, sinalizando a possibilidade de que existam populações na área e que mais 

indivíduos de cada espécie possam ser encontrados. 

M. microphylla é citada oficialmente como endêmica da Bahia (Koch et al. 2016), 

porém Sales (1993) já havia confirmado a ocorrência desta espécie para a PB e PE. Como 

M. microphylla só possui registro para o Nordeste, a aparição desta nova ocorrência em 

mais um estado da região amplia o limite da sua distribuição, sendo importante sinal para 

sua conservação. M. microphylla também é apontada como de ocorrência somente em 

Caatinga e Cerrado (Koch et al. 2016), mas Sales (1993) também já havia confirmado a 

presença da espécie em dunas de restinga e em bordas de floresta, concordando com sua 

ocorrência no RN em Floresta Semidecidual localizada próxima ao litoral, em área aberta 

da mata e com solo arenoso. 

Assim como em O. lutea, a amostra de T. flavicans externa ao RN é da Paraíba, 

onde ainda não havia oficialmente (Koch et al. 2016) a ocorrência dessa espécie, 

significando sua nova ocorrência para a Paraíba também. O registro de T. flavicans no RN 

representa a expansão da distribuição da espécie no Nordeste, corroborando com as 

previsões de ocorrência na região (Leeuwenberg 1994; Koch et al. 2016). Até então não 

estava disponível a informação (Koch et al. 2016) de que T. flavicans ocorria em Floresta 

Semidecidual e abaixo da faixa de altitude conhecida de 300‒950 m (Leeuwenberg 1994), 

significando que a sua presença no RN representa o primeiro registro para a espécie em 

Floresta Semidecidual em elevações mais baixas (60 m). 
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C. roulinioides ainda não possuía ocorrência conhecida (Koch et al. 2016) para a 

Floresta Decidual, sendo sua presença no RN o primeiro registro para a espécie. A 

ocorrência mais próxima da amostra encontrada no RN localiza-se no Ceará (CE). Como 

ainda não foram observados outros indivíduos nas Florestas Deciduais do estado e a área 

do RN que separa o registro local do registro do CE não foram visitadas, C. roulinioides 

foi avaliada como Dados Insuficientes (DD). Com maior esforço de coleta, novos registros 

serão encontrados e a espécie terá dados suficientes para ser melhor avaliada em relação ao 

seu status de conservação. 

Ao mesmo tempo em que a expansão da distribuição no país e na Mata Atlântica, 

assim como a ocorrência em tipos vegetacionais em que ainda não havia registros, 

proporciona sobrevida às populações em nível regional e a esperança de que mais 

indivíduos e populações para os taxa apresentados possam ser encontrados no estado, 

existem algumas condições que impõem barreiras às populações de algumas espécies. 

A. spruceanum e M. guianensis, de hábito arbóreo, e T. flavicans, de hábito 

arbustivo, foram encontradas em floresta estacional semidecidual, em vegetações de porte 

alto e dossel relativamente fechado. Porém, esses táxons não foram encontrados em outros 

tipos vegetacionais da Mata Atlântica do RN, como as florestas estacionais deciduais e as 

áreas de ecótonos e encraves de cerrado. O outro domínio fitogeográfico existente no 

estado é a Caatinga, mas ainda não há registro de ocorrência dessas espécies nesse 

domínio. Portanto, o pequeno número de fragmentos de floresta estacional semidecidual 

com características semelhantes às dos fragmentos onde as espécies foram encontradas, 

representa grande restrição de hábitat, o que limita a ocorrência destes três táxons e podem 

contradizer as expectativas otimistas de aumento dos registros no RN para A. spruceanum, 

M. guianensis e T. flavicans. 



120 

 

 

O registro de oito novas ocorrências para o Rio Grande do Norte, todas em 

remanescentes de Mata Atlântica, mostra o quanto os fragmentos no extremo norte da 

distribuição do Domínio Atlântico possuem carência de estudos. Os novos registros 

contribuem para o melhor entendimento da diversidade e da distribuição das Apocynaceae 

no Brasil, o que é de fundamental importância para gerar subsídios para estudos, políticas e 

ações para a sua conservação. 
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APÊNDICE 

 

Figura 3. Amostras dos novos registros de Apocynaceae para o Rio Grande do Norte, 

Brasil. 1: Aspidosperma spruceanum (amostra com frutos). 2: Cynanchum roulinioides 

(ramo com inflorescências). 3: Ditassa hispida (amostra com flor). 4: Macoubea 

guianensis (nó, lenticelas e margem da lâmina foliar em detalhes). 
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Figura 4. Amostras dos novos registros de Apocynaceae para o Rio Grande do Norte, 

Brasil. 5: Mandevilla microphylla (detalhe da inflorescência com flor em antese; vista 

lateral). 6: Odontadenia lutea (ramo com inflorescência e flores em antese; vista lateral). 

7: Tabernaemontana flavicans (amostra com flor). 8: Temnadenia odorifera (ramo com 

inflorescência e flores em antese e fruto imaturo; vista lateral). 
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Tabela 1. Valores de extensão de ocorrência (EOO) e de área de ocupação (AOO), além da 

distância do registro mais próximo, situado fora do estado do Rio Grande do Norte, para 

cada espécie. 

Espécie EOO / AOO 

Distância entre o registro 

mais próximo, situado fora 

do RN 

Aspidosperma spruceanum 

-- / 4 km
2
 

213,0 km 

Cynanchum roulinioides 534,6 km 

Ditassa hispida 247,7 km 

Macoubea guianensis 173,8 km 

Mandevilla microphylla 38,6 km 

Odontadenia lutea 74,8 km 

Tabernaemontana flavicans 28,6 km 

Temnadenia odorifera 935.625 km
2
 / 16.000 km

2
 64,0 km 
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Tabela 2. Material auxiliar examinado, externo ao estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Espécie Estado Informações da coleta 

Aspidosperma 

spruceanum 

Pernambuco São Vicente Férrer, Mata do estado. 07°58′33.0″ S, 

035°49′59.0″ W, fr., se., E.M.N. Ferraz 930, 9 

Maio 2000 (UFRN). 

Cynanchum 

roulinioides 

Ceará Aiuaba, Estacão Ecológica de Aiuaba. 06°36′01.0″ 

S, 040°07′15.0″ W, elev. 400.0‒600.0 m, fl., J.R. 

Lemos 175, 9 Setembro 2004 (EAC). 

Ditassa hispida Pernambuco Igarassu, Mata de Pezinho. 07°47′00.0″ S, 

035°01′00.0″ W, elev. 100.0 m, G.J.D. García 942, 

8 Março 2009 (HUEFS). 

Macoubea 

guianensis 

Pernambuco Recife, Dois Irmãos, mata. 08°35′89.0″ S, 

034°56′40.3″ W, fl., fr., D. Andrade-Lima 54-1896, 

24 Setembro 1954 (IPA). 

Mandevilla 

microphylla 

Paraíba Mamanguape, Sema I, Água Fria. 06°41′29.2″ S, 

035°07′31.6″ W, elev. 35.0 m, fr., L.P. Felix 2818, 

5 Abril 1989 (JPB). 

Odontadenia lutea* Paraíba João Pessoa, Mata do Buraquinho. 07°08′'44.2″ S, 

034°51′39.6″ W, T.M.G. Veloso s/n, 10 Setembro 

2003 (JPB). 

Tabernaemontana 

flavicans* 

Paraíba Mamanguape, Estação Ecológica do Pau-Brasil. 

06°36′15.0″ S, 035°08′04.9″ W, fl., M.R. Barbosa 

3045, 4 Setembro 2004 (JPB). 

Temnadenia 

odorifera 

Paraíba Cabedelo, a 200m do asfalto da estrada. 

06°58′52.0″ S, 034°50′02.0″ W, O.T. Moura 11, 17 

Outubro 1979 (IPA). 

* Novas ocorrências também para o estado da Paraíba. 
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS SUBMITTING MANUSCRIPTS TO CHECK LIST 

Please pay careful attention to these instructions to authors when preparing your manuscript and prior to 
submission. Manuscripts not in accordance with Check List rules will be sent back to authors without review. 

Even after acceptance of manuscripts by Subject Editors, the journal reserves the right to reject or return 

manuscripts for revision if substantial problems are identified during the copy editing stage. If you wish for 

rapid publication, read and follow instructions carefully. 

Recently there has been a proliferation pseudo-academic on-line journals that accept and publish anything 

with little or no apparent review. Check List is not one of these journals, so please take the time to fit your 

manuscript into our requirements. 
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§1 SCOPE, POLICY, AND CATEGORIES OF PAPERS 

§1.1 Scope 

Check List is a peer-reviewed, open access, on-line journal devoted to publishing lists of species and notes on 

the geographic distribution of any taxon. These data are essential for studies on biogeography and provide a 

baseline for the conservation of biodiversity as a whole. The first step to undertaking effective conservation 

action is to maintain records of the distribution of species. Check List was established to cater to this need by 

publishing papers on these important inventories. 

§1.2 Policy 

Check List does not publish: 

• Lists or new records based solely on literature review or museum/herbarium records, whose voucher 

specimens have not been directly reviewed by the authors. 

• Species‘ lists of plants from university campuses, city parks, or any place where there is not natural 
vegetation. 

• New occurrences of hosts, unless they represent a geographic expansion in the distribution of the parasite. 

• Preprint policy: Neither conference presentations nor posting a manuscript on a pre-print server such as 

ArXiv, BioRxiv or F1000 Posters is considered to be duplicate, prior publication. 

§1.3 Ethics 

We are committed to stop questionable publishing practices, such as salami science (see 

www.nature.com/nmat/journal/v4/n1/full/nmat1305.html). Our Subject Editors and the Editor-in-Chief will 

evaluate each submitted manuscript to verify if they meet the least publishable unit criterion (see 

http://en.wikipedia.org/wiki/Least_publishable_unit). Manuscripts that do not meet this criterion will be 

returned to the authors without external review. 

Obviously ill-intentioned publication is subject to punishment. In our case, published work containing 

plagiarism or any other scientific misconduct not noticed during the peer-review process, will be removed 
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from our website. In its place, and therefore freely distributed, will be a watermarked copy with the text 

―Removed due to unfair use of information‖ with a letter from the Editor-in-Chief explaining the reason(s) as 
front page. If you have any doubts about plagiarism please consult this information (www.plagiarism.org) 

§1.4 Categories of Papers 

The types of manuscripts published are: 

• Lists of Species (LS) 

• Notes on Geographic Distribution (NGD) 

• Book Reviews (BR) 

• Forum Papers (FP) 

1.4.1 Lists of Species (LS) 

Articles concerning a species inventory from a given locality. Recommendations: 

• Use the template (see §3.2.1). 

• Consider what is included in the LS. Synonyms or long lists of countries worldwide where a species is 

known to occur, if not original research, probably should not be included, especially if such information is 
readily available elsewhere. In most cases, the focus should be on the new data presented in the LS. 

§1.4.2 Notes on Geographic Distribution (NGD) 

Articles concerning new distribution records of one or more species. An NGD must meet at least one these 

requirements: 

1. Increases the species‘ range at least 250 km in a straight line, except for: i) data deficient or near 

threatened species at national or global level; ii) threatened species; iii) small-range endemics and/or species 

known from fewer than 10 localities). 

2. First record from a country, state/department/province or island. 

3. First record in a specific biogeographic realm, or — for freshwater taxa — to a river basin. 

4. Elevation or depth distribution extension of a minimum of 300 m. 

5. Fills distributional gaps of at least 500 km straight line within the known range, except for: i) data deficient 
or near threatened species at national or global level; ii) threatened species; iii) small-range endemics and/or 

species known from fewer than 10 localities). 

6. Rediscovery of a species after at least 10 years. 

7. If either 1 or 5 is checked due to any of the exceptions, but the increase in range or gaps filled fall below 

the threshold of 250 or 500 km, please indicate in the Comments to the editor. 

8. Plus an extensive review of the species‘ geographic distribution at the global or country level, with a 

precise map, including a summary of all locality records and their references (recommended). A brief 

diagnosis of the treated species is required and high-resolution photographs of specimens highlighting 

diagnostic features can be requested by editors or reviewers. It is strongly recommended to have specimen 

verification done by an expert in the taxon. Authors must include a clear statement that justifies the 

importance of their findings in the context of the species‘ biogeography and/or conservation. NGDs are 
limited to up to five authors. 

Recommendations: 

• Use the template (§3.2.2). 

• Do not break the text into subsections corresponding to each treated species as in a taxonomic account. 

• Make reference to all taxonomic works used to identify the specimens, when available. 

• Include the full citation to the original works where each of the treated species (those whose distribution is 

the subject of the note itself) have been described, also informing the pages in which the descriptions are 

contained, and include those in the Literature Cited as well. Follow this example: In the text: ...Alysicarpus 

vaginalis (L.) DC. (de Candolle 1825: 353) ...In the Literature Cited: de Candolle, A.P. 1825. Leguminosæ. 

Prodromus systemathis naturalis regni vegetabilis 2: 93–524. doi: 10.5962/bhl.title.286 

§1.4.3 Book Reviews (BR) 

Short articles that present a review of a book that is no more than two years old, and that could be of interest 
to our readership, i.e., in the areas of biogeography, zoology, botany, phycology, and mycology. Manuscripts 

may not be longer than 2,000 words. Aside from title of the book and author or editor, book reviews should 

include, edition, publisher, publisher city, pagination and any separately numbered maps, plates, etc., and 

ISBN. 

§1.4.4 Forum Papers (FP) 

Forum papers are intended to be concise articles that foster discussion about a hot topic in biodiversity 

science in general, species surveys, new analytical methods, or perspectives on the challenges and 

opportunities of using biodiversity data to inform conservation practices and theoretical aspects of species 

distribution. The Editor-in-Chief will be the editor of these papers. The author must suggest reviewers that 

will evaluate it and potentially be invited to provide a commentary to your paper. 

§2 SUBMISSION OF MANUSCRIPTS 

http://www.plagiarism.org/
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§2.1 Submission 

The manuscript must be submitted electronically using the on-line journal management system at 
http://www.biotaxa.org/cl. Please, if your manuscript has more than one author, include all of them in the 

system when submitting. Papers are considered on the understanding that their substance is not already 

published or being submitted or accepted for publication elsewhere. Authors must provide names, institutions 

and e-mail addresses of at least four referees (include them in the text box ―Comments for the Editor‖ when 

submitting your manuscript). The Subject Editor reserves the right to find other appropriate referees. 

Submission to Check List implies that authors agree with our editorial policy and in sharing copyrights with 

Check List (§2.6). 

§2.2 Article publication fee 

Authors will be asked to pay a fee of US$ 20.00 after their manuscript has been accepted for publication. 

This fee is used to cover publication costs and journal maintenance. Check List depends entirely on voluntary 

work of editors and reviewers. We don‘t have any funding from institutions or any sources to cover 

production costs. Thus, we depend on authors‘ financial contribution to keep web site and the doi system 
operating. If the paper is solely authored by students or researchers form a developing country, they may ask 

for the fee to be partially waived. Requests will be evaluated on a case-by-case manner. However, because 

waiving of this fee shifts this cost to other authors, waiving of this fee in its entirety will seldom be done. 

Therefore, we strongly encourage you to look further for extra funding outside your institution or contribute 

whatever amount you can. The article publication fee should be paid to our Paypal™ account, with e-mail 

address: graphic.checklist@gmail.com. Please refer to your manuscript code (usually 5-digit number) in the 

comments section when you make the payment; this avoids possible confusion. If your Paypal™ account 

does not allow for payments in US$, the equivalent in Brazilian R$ may be paid. 

§2.3 File type and page set-up 

The text file must be one of these formats: 

• Word (.doc, .docx) 
• Rich Text Format (.rtf) 

The text must be double-spaced throughout (including tables and references). Use A4 (21.0 × 29.7 cm) or US 

Letter (8½ × 11 in.) for the document size, leaving a minimum of 2.0 cm margins on all edges. All pages 

should be numbered consecutively. Keep formatting as simple as possible. Please use Times New Roman, 12 

point. We strongly recommend using Word‘s ―Normal‖ paragraph style with the font and size modified to 

Times New Roman, 12 point, or use one of the templates provided. For review purposes, figures can be 

embedded within the text file. See §5 for instructions regarding maps and figures. 

§2.3 Language and Spelling 

Check List publishes only in English. Use either ―British‖ (Australian/Canadian, etc.) or ―American‖ spelling 

but be consistent in whatever form is used. However, the journal now only uses the international spelling of 

―Acknowledgements‖. Submissions containing poor grammar may experience long delays before 
publication. All submissions are copy edited after acceptance and will be sent back for revision, or rejected, if 

there are many errors. If English is not the author‘s first language, it is strongly recommended that the 

manuscript edited by a native English speaker or a professional translator before submission. If authors do 

not know a native English speaker or a professional translator, we recommend the work of Anne Tafn 

d‘Heursel Baldisseri (baldisseri@terra.com.br) and http://www.aje.com/br. We recommended that authors 

follow writing guidelines set out in O‘Connor (1991. Writing Successfully in Science; Harper Collins 

Academic, London). 

§2.4 Mandatory Check List style 

Any manuscript not conforming to Check List format will be returned to the author for revision prior to 

publication. Manuscripts are accepted contingent on authors making all revisions needed to meet Check List 

style. 

§2.5 The review and publishing process the corresponding author will normally act as the liaison between 

the Check List editorial staff and all authors. It is the responsibility of the corresponding author to reach 

agreement and approval from all other authors at all stages of the review and publishing process. On receipt 

of a manuscript and if the manuscript is within the scope of Check List and conforms to the journal‘s 

instructions to authors, the Editor-in-Chief assign an appropriate Subject Editor to manage the review 

process. The Subject Editor will pre-evaluate the manuscript to ensure that it is ready for review. If there are 

many obvious errors or problems, the Subject Editor will reject the manuscript immediately, or more usually, 

ask authors to make revisions. If the manuscript is acceptable for review, the Subject Editor will solicit at 

least two reviewers to assess and comment on the manuscript (about four weeks). Reviews will be returned to 

the authors with a recommendation to publish (accept, revisions required, resubmit for review, or decline 

submission). Authors of manuscripts requiring revision should return their revised manuscript to the Subject 

Editor within four weeks. Once accepted, manuscripts are sent to the Copy Editor, who ensures that 
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manuscripts conform to the Check List style and prepares the text for the next step. At this time, authors are 

asked to pay the article publication fee (see §2.2). The Copy Editor will return the edited manuscript to 
authors for final corrections and acceptance of edits. This is the last opportunity for authors to make 

substantial changes to the text. At this time, all figures must be sent to the Graphic Editor (see §5). Once the 

final text is ready and figures have been received, the Graphic Editor layout the pages and provide a galley 

proof to authors. Authors will read the proof carefully for all errors and omissions and promptly return it to 

the Graphic Editor. All content should be reviewed, including figures, tables, headers, and footers. Once the 

manuscript publication is authorized by authors for publication, further modification will not normally be 

allowed and, once published, will require an erratum to the manuscript. Approved and paid manuscripts will 

be published online, as completed. Authors will not receive printed reprints. A printable, high-resolution PDF 

will be available to authors and readers on the journal‘s website, www.biotaxa.org/cl. 

§2.6 Copyright 

Text copyrights belong to Check List, whereas images (including maps) copyrights are both property of 

Check List and authors. However, Check List automatically grants permission for scientific and educational 
use. Commercial use without specific permission is forbidden without written consent of the Editor-in-Chief. 

The copyright terms are in accordance with Creative Commons CC BY-NC-ND. 

§3 GENERAL STRUCTURE OF MANUSCRIPTS 

§3.1 Manuscript Category 

Indicate the category (NGD, LS, BR, etc.) on the first line of the document. The 2- or 3-letter abbreviation is 

all that is needed. 

§3.2 Structure of Manuscripts 

The structure varies slightly between the different categories. Please follow these instructions carefully, or 

download an appropriate template. 

§3.2.1 Structure of Lists of Species 
A template is available for download here: http://goo.gl/HWvd63. We highly recommend authors to use it 

when preparing their manuscript for submission. 

§3.2.2 Structure of Notes on Geographic Distribution 

A template is available for download at http://goo.gl/PhO3jK. We highly recommend authors to use it when 

preparing their manuscript for submission to assure adherence to journal‘s format and to facilitate review and 

copy editing/layout after acceptance. The headings within square brackets shown below and in the template 

are not including in final publication but should be present in the manuscript. No subheadings are allowed. 

§3.2.3 Structure of Book Reviews 

Please see a recent Book Review and §1.4.3. 

§3.3 Further information on the parts of a manuscript 

§3.3.1 Running title 

This is the abbreviated version of the title, along with the name(s) of the authors(s) that appears in the final 
publication on every subsequent page after the first. Please add surnames of author(s) to the running title 

separated by a vertical bar (|). The running title should be upper and lower case, with ―sentence case‖ 

capitalization (see examples). Examples: 

Smith | Herpetofauna of Ataúro Island, Timor-Leste 

Smith and Jones | First record of Euborlasia nigrocincta in the western Pacific 

Smith et al. | Herpetofauna of Ataúro Island, Timor-Leste 

§3.3.2 Title 

The title is left to the discretion of the authors, but it should be clear and descriptive. Basic taxonomic 

information of the studied taxa and geographic area are necessary. Please ensure that the title makes sense, is 

not ambiguous, and provides enough information to allow readers to understand the topic and significance of 

the manuscript. The title should be upper and lower case, with ―sentence case‖ capitalization (see examples). 
Because the journal is international, it may be necessary to include the country or other prominent, well-

known geographic area or feature. 

First report on the herpetofauna of Ataúro Island, Timor-Leste 

First record of Euborlasia nigrocincta Coe, 1940 (Nemertea: Heteronemertea) from the western Pacific 

In general, do not include authority (and year) of publication of species or other taxa (those should appear on 

the first mention of the taxon in the text). 

Include family (for plants), class, order, and/or family class for animals, e.g., Brachycephalus pitanga 

(Anura:Brachycephalidae), to indicate to readers which organisms your paper is about. 

§3.3.3 Author(s) 

Authors‘ names. Use superscripts to denote affiliations that follow. An asterisk (*) is used to indicate the 

corresponding author. Authors‘ names must be in bold type; superscripts, commas and ―and‖ are not bold. 

Use the word ―and‖ and not ―&‖. Example: 

http://www.biotaxa.org/cl
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Daniel C. M. Scott1, Milo E. Garcia2 and Francisco D. Costa3* 

If all authors share the same affiliation, do not use superscript numbers. If only one author, do not use an 
asterisk. 

§3.3.4 Affiliations and corresponding author 

The university, department, institution, etc., of the author(s), along with the full addresses. Examples: 

1 Universidade […], Instituto de […], Departamento de […], Rua das Acácias, CEP 12345-000, São Paulo, 

SP, Brazil 

2 University of […], Department of […], 100 University Drive, San Diego, CA, USA 98777 

3 Museum of […], 100 Main Street, City, State, County 123456 

* Corresponding author. E-mail: author@gmail.com 

If all authors share the same affiliation, or there is only one author, do not use numbers. Country name should 

be spelled as in English (regardless of the language used for the rest of the address); e.g., Brazil not Brasil. 

Try to follow the form (and punctuation) of the examples shown above. Brazilian and U.S. state names (and 

other countries‘ provincial/state names) should be abbreviated to the 2-letter code if such codes are in general 
use; e.g., SP (São Paulo); CA (California) If there is only one author, do not use the asterisk or include the 

words ―Corresponding author.‖ 

§3.3.5 Abstract 

Up to 150 words for LS; up to 90 words for NGD. In-text literature citations should not be present. Avoid or 

explain acronyms and abbreviations. In general, do not include authority (and year) of publication of species 

or other taxa. 

§3.3.6 Key words 

Up to seven (7) key words (not ―keywords‖) should be included in the text following the abstract. Key words 

should be different than what already appears in your manuscript‘s title. Consider including: the particular 

geographic region, biogeographic unit, or biome; e.g., Mato Grosso; western Nearctic; semi-arid Neotropics; 
Adriatic Sea; Atlantic Forest; Caatinga Species and other taxa (including common name); e.g., Mollusca; 

Coilopus vellus; Blue Crab. The type of study; e.g., species‘ inventory; checklist; range extension; new 

records. Other concepts; e.g., conservation monitoring; climate change; invasive species. 

§3.3.7 Introduction or [Introduction] 

For NGD, include a section called [Introduction]; this header will not appear in the final publication. Be 

brief. 

§3.3.8 Materials and Methods or [Materials and Methods] 

For NGD, include a section called [Materials and Methods]; this heading will not appear in the final 

publication. LS may include subheads: 

• Study site 

• Data collection 

• Data analysis (if applicable) 
Examples of what can/should be included: 

• Where (study site), when (date or dates), and how specimens and data were collected (collecting equipment 

and methodologies, fixation, devices used to measure or record data) 

• Applicable permits 

• Deposition of voucher material, if applicable 

• Methods of data analysis, if applicable 

• Key literature consulted for identification or expert verification. 

Refer to figures (e.g., map) or tables (e.g., a list of sites or voucher specimens) as needed. 

3.3.9 Results 

LS only. Although results may sometimes be brief, this section must not be combined with Discussion. 

3.3.10 [Identification] 
NGD only; this heading will not appear in the final publication. Authors should provide enough information 

to ascertain species identification. Specimen verification should be done by an expert in the taxon, which 

may or may not be the author. Include here: 

• Morphological or other comparison (i.e., genetics, species-specific behaviour, and other traits) with similar 

species. 

• Literature consulted for identification and expert verification. 

• Refer to figures (e.g., specimens or similar species) or tables (e.g., a comparison with similar species) as 

needed. 

3.3.11 Discussion or [Discussion] 

For NGD, include a section called [Discussion]; this heading will not appear in the final publication. This is 

the most important part of any manuscript and must be included. What is the significance of your research? It 

is simply not enough to say that your research is significant because it adds to the knowledge of the 
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biodiversity within some region and is important for conservation measures, etc. How do your results relate 

to the previous publications or knowledge on the species (NGD) or the study area or faunas (LS, NGD)? For 
NGD, why is your find significant? Compare to §1.4.2; is it: 

• A range extension? By how much and in which direction(s)? 

• A new national or subnational (state/provincial) record? 

• A new record for a rare, at-risk, or not recently found species? 

Refer to figures or tables as needed. 

§3.3.12 Acknowledgements 

Optional. Please note that permits or authorizations to collect specimens or data should appear in Materials 

and Methods, although here you can still thank persons involved in obtaining those permits. Note the spelling 

of ―Acknowledgements.‖ 

3.3.13 Authors’ contribution statement 

This is required if your manuscript has more than one author. The contribution of each other should be 

explicitly, but succinctly stated. For example: JS collected the data, ED and MD identified the specimens, JS, 
ED and JB wrote the text, and MD made the analysis. 

§3.3.14 Literature Cited 

Not called ―References‖. See §4 of these instructions. 

§3.3.15 Publication data 

Please include these three lines of text, which will be completed after the manuscript is approved. 

Received: 

Accepted: 

Academic editor: 

§3.3.16 Appendix 

Optional. This may be the place to include a very long table (if it spans more than a few pages), or a long list 

of specimens examined or other long data lists. What is to be included as appendix is left to the author and 
Subject Editor discretion. Figures and tables in the appendix must be numbered sequentially, but separately 

from those used in the main part of the manuscript: e.g., Figure A1, Table A1, Table A2, etc. 

§3.3.17 Figures, captions, and maps 

See also §5, preparing figures and maps. 

§3.3.17.1 Numbering figures 

Every figure should be referred to in the text. If a figure is not referred to in the text, then it cannot be 

published. Figures must be numbered in the order that they first appear in the text. Figures should be 

identified using Arabic numerals (1, 2, 3, etc.), preferably not 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, etc., and never Plate 1, 

Figure 1, etc. In the text figures should be referred to as ―Figure 1‖, ―Figures 2 and 3‖, or ―Figures 4–6‖, not 

“Fig.‖ or ―figure‖. 

§3.3.17.2 Figure captions (legends) 

Figure captions (or legends) should be concise and stand alone, without referring to the text. For example: 

Figures 1–4. Specimens of Pseudoboa coronata used in this study. 1 and 2: FUNED 213 (Luiz Gonzaga 

Hydroelectric Power Plant, Bahia/Pernambuco). 3 and 4: FUNED 902 (Cachoeira Alta, Goiás). Scale bars = 

20 mm. Photos by H.C. Costa. 

§3.3.18 Tables 

Use tables to present and allow comparison of data. Very large tables spanning multiple pages may be 

submitted as Excel files (.xls, .xlsx). Every table should be referred to in the text. If a table is not referred to 

in the text, then it cannot be published. Tables must be numbered in the order that they first appear in the text. 

§3.3.18.1 Table legends 

Table legends should be concise and stand alone, without referring to the text. For example: Example: 

Table 1. List of fish species recorded in each stream, with occurrence of taxa per stream. The streams are 

represented by A = Arareau, E = Escondidinho, LA = Lajeadinho, Q = Queixada, LO = Lourencinho, M = 
Macaco. 

§3.3.18.2 Table body 

Tables should be created in Word using the program‘s Insert Table feature (not tabs or spaces and not 

inserted as an image) to set up columns and rows, or created and saved as a separate file (see §3.3.17). Do not 

format tables text paragraphs using spaces or Tab-key. Do not add shading or modify table lines. Do not 

apply any formatting to the table (other than bold and italic fonts, where necessary). Avoid merging cells and 

never vertically merge cells. The table should not look like the final publication but instead look similar to 

this: 

§3.3.18.3 Table footnotes 

Footnotes within tables may be included but avoid them if the table is long and likely to span more than one 

page. 
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§4 FORMAT OF IN-TEXT CITATIONS AND LITERATURE CITED 

The Literature Cited of manuscripts accepted for publication must be formatted correctly before work can 
begin on production of galley proofs. 

4.1 In-text citations 

In-text citations must be in the following pattern: 

One author: Lutz (1973) or (Lutz 1973). 

Two authors: Lima and Pimenta (2008) or (Lima and Pimenta 2008). 

Tree or more authors: Wilson et al. (2006) or (Wilson et al. 2006). 

Notice that et al. is in not italicized. Multiple citations must be in ascending chronological and separated by 

semicolons. For example: (Lutz 1973; Wilson et al. 2006; Lima and Pimenta 2008). Two or more citations 

from the same author must be separated by comma. For example: (Baggins 1956a, 1956b; Sazima 1974a, 

1974b, 1975, 1976). Do not include a comma between author and the year. Do not confuse long form of 

animal names (species, genera, etc.; for example: Ba humbugi Solem, 1982) with in-text citations that must 

not have a comma (and which use ―and‖ rather than ―&‖ (see §6.8.1). 

4.2 Literature Cited 

Italics: use only for names of genera and species and other situations where italics are normally used, but not 

for book and journal titles. Capitalization: use sparingly and use the rules of the language. As a service to 

authors, an EndNote™ output style is available here: http://goo.gl/1W8Tmi. However, please remove the 

field codes (―convert to plain text‖) and ensure that the format is correct and all bibliographic details are 

properly included. When available, include doi (digital object identifiers) for journal articles. Use the long 

form and precede with ―doi:‖, e.g.: doi: http://dx.doi.org/10.15560/11.3.1619. If no doi is available, but the 

journal article is published on-line in an ―official‖ journal repositories or major, stable repositories (e.g., 

Biodiversity Heritage Library), include this instead. The url link should begin with http:// in most cases (do 

not include ―doi:‖). Never link to authors‘ sites, file up/download sites, etc. Note that if a doi were available, 

you would always use that instead of the hyperlink (url). 

§4.2.1 Books 

Format (bold font = minimum required; normal font = include if applicable): 

Book: Nelson, J.S. 2006. Fishes of the world. Hoboken: John Wiley & Sons. 601 pp. 

Book with separate volumes: Morelet, A. 1849. Testacea novissima Insulæ Cubæ et Americæ Centralis 1: 1–

92. Paris: J.B. Ballière. 

German language book (note capitalization of all nouns): Bauernfeind, E. and U.H. Humpesch. 2001. Die 

Eintagsfliegen Zentraleuropas (Insecta: Ephemeroptera): Bestimmung und Ökologie. Wien: Naturhistorisches 

Museum. 239 pp. 

Book in later edition: 

Hussey, B.M.J., G.J. Keighery, J. Dodd, S.G. Lloyd and R.D. Cousens. 2007. Western weeds, a guide to the 

weeds of Western Australia, 2nd edition. Perth: The Weeds Society of Western Australia. 312 pp. 

§4.2.2 Journal articles 

Format (bold font = minimum required; normal font = include if applicable): 

Article with doi: Alvarez, F., T.M. Iliffe and J.L. Villalobos. 2005. New species of the genus Typhlatya 

(Decapoda: Atyidae) from anchialine caves in Mexico, the Bahamas and Honduras. 2005. Journal of 

Crustacean Biology 25(1): 81–94. doi: 10.1651/C-2516 Amin, O.M. 2013. Classification of the 

Acanthocephala. Folia Parasitologica 60(4): 273–305. doi: 10.14411/fp.2013.031 Forsyth, R.G. 2015. First 

record of Carychium minimum Müller, 1774 in New Brunswick, Canada (Mollusca: Gastropoda: 

Ellobioidea). Check List 11(1): 1511. doi: 10.15560/11.1.1511. 

Article with hyperlink (not doi) to on-line source: Use only ―official‖ journal repositories or major, stable 

repositories (e.g., Biodiversity Heritage Library); do not link to authors‘ sites, file up/download sites, etc. 

Note that if a doi were available, you would use that instead of the hyperlink (url) to the PDF. 
Clapp, W.F. 1912. Carychium minimum Mull. The Nautilus 26(1): 24. 

http://biodiversitylibrary.org/page/1738223 Özbek, F., M.U. Özbek and M. Ekici. 2014. Morphological, 

anatomical, pollen and seed morphological properties of Melilotus bicolor Boiss. & Balansa (Fabaceae) 

endemic to Turkey. Australian Journal of Crop Science 8(4): 543–549. 

http://www.cropj.com/ozbek_8_4_2014_509_514.pdf. 

§4.2.3 Chapter in an edited book 

Format (bold font = minimum required; normal font = include if applicable): 

Davies, R.W. 1991. Annelida: leeches, polychaetes and acanthobdellids; pp. 437–479, in: J.H. Torp and A.P. 

Covich (eds.). Ecology and classification of north American freshwater invertebrates. New York: Academic 

Press. 

Tyrberg, T. 2009. Holocene avian extinctions; pp. 63‒106, in: S.T. Turvey (ed.). Holocene extinctions. New 

York: Oxford University Press. 

http://goo.gl/1W8Tmi
http://dx.doi.org/10.15560/11.3.1619
http://biodiversitylibrary.org/page/1738223
http://www.cropj.com/ozbek_8_4_2014_509_514.pdf
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§4.2.4 Article in a larger publication published in a journal 

Format (bold font = minimum required; normal font = include if applicable): 
Bouchet, P., J. Frýda, B. Hausdorf, W. Ponder, Á. Valdés and A. Warén. 2005. Working classification of the 

Gastropoda; pp. 240–284, in: Bouchet, P. and J.-P. Rocroi (eds.). Classification and nomenclator of 

gastropod families. Malacologia 47(1). http://biodiversitylibrary.org/page/25127402. 

§4.2.5 On-line database 

Format (bold font = minimum required; normal font = include if applicable): 

Replace Year with [Year] (year accessed in square brackets) if no date is given in the work itself. If no author 

is given, use the publisher or organizational name. Use acronym for long organizational names (when citing 

in text). 

Tiers, B. [2014]. Index herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. The New 

York Botanical Garden. Accessed at http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp, 9 January 2015. 

IUCN. 2013. The IUCN Red List of threatened species. Version 2014.3. International Union for 
Conservation of Nature. Accessed at http://www.iucnredlist.org, 9 January 2015. 

Leary, T., L. Seri, T. Flannery, D. Wright, S. Hamilton, K. Helgen, R. Singadan, J. Menzies, A. Allison, R. 

James, K. Aplin, L. Salas and C. Dickman. 2008. Zaglossus bruijnii. The IUCN Red List of Threatened 

Species. Version 2014.3. Accessed at http://www.iucnredlist.org, 9 January 2015. 

§4.2.6 Maps 

Format (bold font = minimum required; normal font = include if applicable): 

Centre for Topographic Information. 2000. Trenton, Ontario [map], 7th edition. National Topographic 

System of Canada, 1:50,000, 31 C/04. Ottawa: Natural Resources Canada. 

§4.2.7 “Gray literature” 

Avoid. ―Gray Literature‖ is scientific or technical literature not available through the usual bibliographic 

sources such as databases or indexes; i.e., it cannot be found easily through conventional channels such as 
journals and on-line databases. Technical reports, pre-prints, committee reports, proceedings (conference, 

congress, and symposia), as well as unpublished works (Monographs, Dissertations, and Theses), are usually 

considered gray literature. If strictly necessary, appropriateness of these types of documents will be 

considered on a case-by-case basis by the Subject Editor and referees. It is especially important to provide as 

much bibliographic information as possible with If citation is accepted, they must be cited as follows: 

Kalas, L. 1981. Land snails (Mollusca: Gastropoda) from northern Alaska and northwestern Canada 

[unpublished report]. Burlington, ON: National Water Research Institute, Canada Centre for Inland Waters. 

173 + [133] pp. 

Costa, H.C. 2010. Revisão Taxonômica de Drymoluber Amaral, 1930 (Serpentes, Colubridae) [M.Sc. 

dissertation]. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa. 72 pp. 

§4.2.8 In press/accepted articles 

Articles ―in press/accepted‖ should be referred to only if the author has already received the formal/final 
acceptance from the editor. 

§5 PREPARING FIGURES AND MAPS 

§5.1 Figure file types 

Check List can accept a number of file formats, including: JPEG (.jpg), Tagged Image File Format (TIFF, 

.tif), Encapsulated Postscript (EPS, .eps), Adobe Illustrator (AI, .ai), PDF (.pdf), Photoshop (PSD, .psd), and 

Excel (.xls, .xlsx). Color figures should be in RGB, not CMYK, color mode. Black-and-white figures should 

either be grayscale (grays) or black and white (no grays). The minimum resolution for JPEG, TIFF, PSD, and 

any embedded raster images within EPS, AI or PDF files is 300 dpi (600 dpi is strongly encouraged). 

Accepted file types Include: §5.1.1 Raster file formats 

JPEG, JPG—use for photographic images from digital cameras (300–600 dpi minimum), with JPG 

compression off or set so the file size is large TIFF, TIF—use for pixel-based map images and similar 
situations where there are text labels and the file cannot be saved in one of the vector file formats; minimum 

300 dpi. 

§5.1.2 Vector (and mixed) file formats 

AI—use for illustrations created electronically by a drawing applications (e.g., Adobe Illustrator); any 

embedded bitmapped images should be minimum 300 dpi. Convert all text to outlines (required!) EPS—use 

for illustrations created electronically by a drawing applications (e.g., Adobe Illustrator); any embedded 

bitmapped images should be minimum 300 dpi. Convert all text to outlines (required!) PSD—use for pixel-

based map images and similar situations where there are text labels; minimum 300 dpi. PDF—use to resave 

any of the other formats, but if using all fonts must be embedded and image quality must not be downsized; 

i.e., PDF must be high-quality, ―print quality‖ or ―press quality‖. Unless you know what you are doing, it is 

best to avoid this file type. 

§5.1.3 Data file formats 

http://biodiversitylibrary.org/page/25127402
http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp
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It may be easier to send your figures created in Excel (.xls, .xlsx) in their native format. The graphic editor 

will convert to a format most suitable for best possible quality. 

§5.1.4 Visual efficiency 

Each figure should transmit clearly its information, with legible font sizes and with only one font family used 

(bold, italic, regular/Roman are acceptable within the same figure). Do not use Times, Times New Roman, or 

any other font where fine lines can lead to legibility problems. A sans-serif font, such as Arial or Helvetica is 

best. Lines and text labels in maps and other figures must be sharp (not blurry) and text must be easily 

legible. Figures should have a consistent look throughout the manuscript. Design figures so as not to 

needlessly take up space; avoid awkward spaces and neatly align edges and borders of maps and inset maps. 

In most cases, text labels and scale bars should be either black or white (which ever provides the best 

contrast). If figures are a composite of separate images, please ensure that there is a gap of 1–2 mm between 

images, that all gaps are equal, and that these component images are neatly aligned. 

§5.2 Maps 

Many articles published in Check List depict a map with the geographic distribution, or points of occurrence, 
of the analyzed taxa. Quality maps are encouraged as they can show the relative positions of new to previous 

records, habitat type, elevation, etc. (whatever is important). Poor quality maps, instead of contributing to a 

better understanding, can hamper the transmission of the desired information. To maintain a high standard 

quality of all maps published in Check List, we set the following minimum requirements that each map 

should follow: 

§5.2.1 Scale bar Maps should have a scale bar (and maps should be of an appropriate scale for the 

geographic region and species being discussed). Numerical scales are not accepted. 

§5.2.2 North arrow 

A north arrow needs to be included in all maps. Do not use a compass rose, a simple north arrow is enough. 

§5.2.3 Legend and map symbols Color maps depicting quantitative data (such as changes in relief, variation 

in elevation, depth), should include a clear legend for each color. Each symbol on map should also be listed 

on the legend, or explained in the Figure caption. Symbols should be easily differentiated from on another 

and be reproducible using a standard font (e.g., Times New Roman), if included in the Figure caption. In 

cases of many occurrence spots, they should be numbered with Arabic numerals, and each number listed in 

the Figure caption with name of the locality. The title ―Legend‖ (or ―Key‖) is unnecessary. 

§5.2.4 Location map 

Maps depicting small or regional areas should include one or two nested inset maps showing the country 

and/or continental location of the area. These smaller nested location maps don‘t need scale bar, graticule and 

legend. 

§5.2.5 Border 

Each map should be separated from the text area by a fine (0.5 point), neat, line acting as boundary around 

the map. Alternatively, this can be added during layout by the Graphic Editor. 

§5.2.6 Geographic coordinates 

Should be included as latitude/longitude markings. They can be presented by a few graticule lines all over the 

map (but just one parallel or one meridian are not enough), or just located as markings on the border. UTM is 

not recommended. 

§5.2.7 Datum 

The datum used for geographic coordinates should be cited on the map. The most common is WGS84 

(default used in most GPS equipment). Other frequently used are the South American Datum (SAD69), the 

North American Datum (NAD83) or (NAD27), and the European Terrestrial Reference System (ETRS89). 

§5.2.8 Visual efficiency 

Finally, each map should transmit clearly its information, with legible font sizes and with only one font 

family used (bold, italic, regular/Roman are acceptable within the same map). Do not use Times, Times New 
Roman, or any other font where fine lines can lead to legibility problems. A sans-serif font, such as Arial or 

Helvetica is best. All text and lines must be clear, not blurry. Maps made by using imagery and tools within 

Google Earth™ or Google Maps™ imagery are not a replacement for a quality map. If using satellite 

imagery, the resolution must be sufficient (see §5.1.1). Design the map so as not to needlessly take up space; 

avoid awkward spaces and neatly align edges and borders of maps and inset maps. 

§5.2.9 Saving/exporting the file 

Maps must be saved in the highest resolution possible and it is best if maps can be saved or exported to a 

vector file format or high-resolution TIF file (see §5.1). Low resolution maps will be returned by the graphics 

editor and not accepted. 

§6 ADDITIONAL POINTS OF STYLE 

§6.1 Italics and non-italicized text 

Italicized: sensu, sensu lato, sensu stricto, per se, n (as in n = 12) 
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Non-italicized: e.g., i.e., et al., ca., etc., ca. (circa), pers. comm., pers. obs., unpubl. data 

§6.2 Numbers 

§6.2.1 When to spell out numbers 

Spell out integers one through nine: ―We found eight species …‖ Do not spell out numbers followed by a 

unit: ―5 mm‖ Do not spell out numbers in a telegraphic styled description or list of materials examined Do 

not spell out numbers used as part of an adjective: 

―3-toothed leaf‖, ―2-year study‖ Avoid numbers at the start of a sentence, or spell out numbers beginning a 

sentence: ―Twenty-two species were found …‖, ―One hundred twenty-two species …‖ (no ―and‖ is needed 

after ―hundred‖; but this would be best avoided!) 

§6.2.2 Commas and periods in numbers 

The comma is used as a thousands separator and the period (dot) is used as a decimal separator: 

1,230 species 

12,231.4 ha 

0.5 mg/L 

§6.3 Measurements and symbols 

Use SI units. Do not omit the space between the number and unit symbol: 4 km not 4km. Do not spell out the 

unit: 4 km not 4 kilometers Do not include a period: 5 km not 4 km. 

Examples: 

Temperature: 

23°C (do not insert a space before the degree symbol; Use the degree symbol (Windows: Alt+0176 on 

numeric keyboard; Mac: Shift+Option+8). 

Percent: 12.3% (do not spell out ―percent‖; do not insert a space between the value and %). 

§6.3 Special typographic symbols 

These may not all be available in all fonts; use Times New Roman. 

Times: × (not the letter x) (Windows: Alt+0215) 
Degrees: ° (not a superscript letter o nor the ordinal indicator o) Windows: Alt+0176 on numeric keyboard; 

Mac: Shift+Option+8). 

Prime (minutes): ′ (not a single-quotation mark ‘) (Windows: type 2032 then alt-x). 

Double prime (seconds): ″ (not a double-quotation mark ‖) (Windows: type 2033 then alt-x). 

Hyphens and dashes: Hyphen: - (used in compound words and names); found on standard keyboards. 

N-dash: – (used where ―to‖ is meant, e.g., 2–5; also used to denote minus, e.g., –20°C); do not add spaces 

around it (Windows: Alt+0150 on numeric keyboard; in Word, Ctrl+- on numeric keyboard; Mac: Option+-). 

M-dash: — (often used instead of parentheses) (Windows: Alt+0151 on numeric keyboard; in Word, 

Ctrl+Shift+- on numeric keyboard; Mac: Option+Shift+-). 

§6.4 The inappropriate use of the ampersand (&) 

There is almost no place in formal writing for the ampersand (note the Check List style relating to citations, 
§). An exception is a few journal titles (and companies) that use it as part of their names (e.g., Aquatic 

Ecosystem Health & Management [a journal], John Wiley & Sons [a publisher]). 

§6.5 Geographic coordinates 

Use decimal degrees, degrees-minutes, or degrees-minutes-seconds; avoid UTM. Include datum (see §5.2.7). 

Use leading zeros, so that degrees latitude, minutes and seconds always have two digits and degrees 

longitude always have three digits: 00°00′00″ N, 000°00′00″ W; e.g., 09°08′04.3″ N, 003°00′08.9″ W 

Latitude (N/S) always comes before longitude (E/W). Put space before N/S and E/W. Separate latitudes and 

longitudes with a comma (and space). 

§6.6 Dates and times 

Dates should follow these patterns: 1 January 1900, not 01 January 1900, 1st January 1900, January 1, 1900, 

01-01-1900, or anything else. Do not abbreviate the month. However, in long lists of material examined, this 

form is acceptable: 12-III-1900; 23-XI-1900, where Roman numerals are substituted for the month. 
Decades: 1970s (not 1970‘s, 70‘s, ‗70s, nor ‗70‘s). 

Centuries: 19th century (century is not capitalized). 

Time should follow this pattern: 12:00–13:30 h (i.e., 12 noon to 1:30 p.m.). 

§6.7 Abbreviations 

Spell out abbreviations on first use; this includes common abbreviations: 1,040 m above sea level (a.s.l.). 

However, if the abbreviation is used few times, then do not use it. Avoid abbreviations in the abstract (which 

must stand alone from the entire manuscript). 

§6.8 Nomenclature 

Authors should also provide enough information to ascertain species identification, in the case of NGD. 

However, specimen verification should be done by an expert in the taxon. When first mentioning a species, 

provide its complete binomial name including the authority and (for animals or ―protozoans‖) date. 
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6.8.1 Authorities (and year, if applicable) 

Cite the authority (and year if an animal or ―protozoan‖) on its first use in (a) the abstract and (b) the text. 
When needed, taxon authorities must be cited in Check List using an ampersand (&) instead of ―and‖. For 

animals and ―protozoans‖, include a comma between the authority and date. Examples: 

Vallonia pulchella (Müller, 1774) 

Teratohyla midas (Lynch & Duellman, 1973) 

Tapecomys primus Anderson & Yates, 2000 

Tamnophilus divisorius Whitney, Oren & Brumfeld, 2004 

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Mansoa dificilis (Cham.) Bureau & K.Schum. 

Example of (hypothetical) taxon authorship and in-text citations in the same sentence: 

Fladang nurosa (Reuel, Bratt & Morgan, 1889) and F. kilonet Niggle & Giles, 1937 are endemic to coastal 

regions of the country (Baggins and Gamgi 1954; Baggins et al. 1955). 

6.8.2 Abbreviated genus 
Write out the genus in full the first time it is used in the abstract, the first time it appears in the text, and in all 

tables and table captions. You may abbreviate the genus thereafter (although strictly speaking, it could be 

written in full for the first instance for each paragraph). Do not, however, abbreviate it if: the name begins a 

sentence. 

§7 VOUCHER SPECIMENS AND EXTERNAL DATA 

§7.1 Voucher specimens 

Manuscripts must be in accordance with Check List‘s voucher policy. Information below applies to all taxa, 

except when otherwise noted. Specimens collected in the context of the study must be in accordance with the 

respective national and international laws and agreements. In order to be published, manuscripts submitted to 

Check List must include a list of voucher specimens, which must have been legally collected (where 

applicable, the collecting permit numbers and issuing agency should be mentioned). When applicable, a 
statement that specimens were euthanised using approved/accepted/standard methods is recommended. 

Vouchers will only be accepted when deposited in scientific collections open to the public and maintained by 

public or private institutions. Vouchers must be deposited before submission to Check List, and the 

institutional catalogue number of the vouchers must be included in the manuscript (in the main text, tables or 

an appendix). When voucher specimens are not available (e.g., species threatened by extinction; protected by 

law; collecting not allowed), evidence other than voucher specimens (photos) will be accepted only if it 

allows an unambiguous identification of the taxon (decision made by the Editors). Only for LS concerning 

birds, observational records of easily discernible species are acceptable according to standard procedures for 

this taxon. For plants, collector‘s number and herbarium code can be cited instead of institutional catalogue 

number, when applicable. It is recommended to state in the manuscript if tissue samples for DNA analysis 

were taken from the vouchers. 

§7.2 Data 

We strongly suggest our author to deposit their data in fgshare™ (www.fgshare.com). Papers that have 

associated datasets available to the public usually get more citations and visibility. While not mandatory for 

submitting or publishing a paper in Check List, we highly recommend it. If you deposit your data, remember 

to mention the doi associated to it in your manuscript. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho representa o esforço para ampliar o conhecimento sobre a flora do Rio 

Grande do Norte, neste caso específico focando a família Apocynaceae nos remanescentes 

de Mata Atlântica. Foram encontradas na área de estudo, 25 espécies em 18 gêneros, sendo 

oito espécies e cinco gêneros reportados aqui pela primeira vez para o estado. Foi 

elaborada uma chave de identificação para os gêneros e espécies inventariado e ilustrações 

para apoiar a identificação dos táxons. 

Parte dos novos registros resulta da análise de amostras depositadas no herbário 

UFRN pertencentes a espécies de ampla distribuição e coletadas já há algum tempo. Em 

alguns desses casos, havia os registros para estados vizinhos como Ceará e Paraíba e o Rio 

Grande do Norte representava uma lacuna no mapa de distribuição. Isso demonstra a 

importância de coleções pequenas, e a demanda para que mais especialistas analisem as 

amostras dessas coleções, seja forma presencial ou à distância, por consulta aos espécimes 

disponíveis online. Entretanto, parte dos novos registros resulta de maior esforço de coleta 

em remanescentes pouco explorados. Ambos os casos sintetizam a importância de 

trabalhos florísticos ao revelarem mais fielmente a flora e os tipos de vegetação associado, 

bem como a ampliação da distribuição de gêneros e espécies na região Nordeste e no 

Brasil. Além disso, esse trabalho alerta para a real riqueza da florística dos remanescentes 

do extremo norte da Mata Atlântica. 

Finalmente, mais estudos florísticos explorando tanto os remanescentes de Mata 

Atlântica como a flora do estado como um todo podem revelar novas ocorrências e 

continuar a colaborar para o melhor entendimento da diversidade e distribuição das 

Apocynaceae e de outras famílias no Brasil. Adicionalmente, estudos como esses são 

fundamentais para a formação de recursos humanos, para implementar políticas e ações de 

conservação, restauração e uso sustentável da flora do Rio Grande do Norte. 




