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 RESUMO 

Lecythidaceae é uma família pantropical que possui aproximadamente 300 espécies em 
17 gêneros. No Brasil ocorrem 122 espécies de 9 gêneros, distribuídos por todo o país, 
mas sua maior diversidade ocorre na Floresta Amazônica onde é uma das famílias mais 
abundantes. É conhecida no mundo todo como “Brazil nut family” por causa das 
sementes de Bertholletia excelsa, a castanha-do-Brasil, que é a espécie comercialmente 
mais importante da família. Apesar de figurar como uma das famílias mais importantes 
da Amazônia, existem poucos estudos morfológicos e anatômicos para o grupo. Sua 
coleta em estádio fértil é dificultada pela altura das árvores e pela irregularidade das 
épocas de floração e frutificação, e, também, porque suas espécies são muito similares 
em sua morfologia vegetativa, sendo muito difícil determiná-las quando estão estéreis. 
Diante disso, o presente trabalho teve como objetivos principais fazer o tratamento 
taxonômico de 10 espécies de Lecythidaceae e buscar caracteres da anatomia foliar que 
sejam úteis na identificação dessas espécies. Foram observados 57 caracteres da 
morfologia externa, tanto vegetativos quanto reprodutivos, e 84 caracteres da anatomia 
foliar. Eles serviram como base na elaboração de chaves de identificação e descrições 
das espécies. A partir dos caracteres da morfologia externa foi possível elaborar uma 
chave de identificação com caracteres reprodutivos e vegetativos e uma chave apenas 
com caracteres vegetativos, que se mostraram confiáveis na identificação das espécies. 
Os caracteres da anatomia foliar foram utilizados na elaboração de uma chave de 
identificação baseada no padrão de venação foliar e uma chave baseada em caracteres 
da lâmina foliar, nervura central e pecíolo. O padrão de venação foi muito similar entre 
as espécies e não se mostrou um bom auxiliar na taxonomia das Lecythidaceae. As 
demais características anatômicas tiveram diferenciações mais significativas entre as 
espécies. Na nervura central foram encontrados os caracteres mais importantes e 
confiáveis para a identificação das espécies estudadas. Como as folhas são encontradas 
durante todo o ano nas árvores torna-se possível identificar as espécies mesmo em 
estágio vegetativo a partir de técnicas simples e rápidas de anatomia. 
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ABSTRACT 

The pantropical Lecythidaceae is a family which includes 17 genera and approximately 
300 species. In Brazil, 122 species in 9 genera are distributed throughout the country, 
but they are most diverse in the Amazon rainforest where it is one of the most abundant 
families. It is known worldwide as "Brazil nut family" because the seeds of Bertholletia 
excelsa, which is the commercially most important species of the family. As although it 
is one of the most important families in the Amazon there are few anatomical and 
morphological studies of the family. The collection of fertile material is hampered by 
the height of the trees and the irregularity of flowering and fruiting. Because species are 
very similar in vegetative morphology, it is very difficult to identify them when they are 
sterile. Thus, this study we examined the morphology of 10 species of Lecythidaceae 
and sought useful characters of leaf anatomy to determine these species. We observed 
57 external morphology characters, both vegetative and reproductive, and 84 leaf 
anatomy characters. These served as a basis for the development of identification keys 
and descriptions of the species. From the external morphological characteres we made a 
key to identification using both reproductive and vegetative characters and also a key 
using only vegetative characters, which proved reliable in species identification. The 
characters of leaf anatomy were used to prepare a another key based on the pattern of 
leaf venation and a further key based on characters of the leaf blade, midrib and petiole. 
The venation pattern was very similar among species and was not considered a helpful 
character in taxonomy of Lecythidaceae and other anatomical features were more 
important in separating the species. The midrib showed the most important characters 
for reliably determining the species. Because the leaves are found throughout the year in 
the trees, it makes possible to identify the species even in the vegetative stage using 
simple and quick techniques of leaf anatomy. 
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células e cutícula espessas; C) E. coriacea. Alinhamento das células 
colenquimáticas do pecíolo, formando fileiras verticais; D) E. atropetiolata. 
Epiderme com ondulações; presença de tricomas tectores e fibras 
gelatinosas; D) A. lineata.Presença de muitas fibras gelatinosas entre as 
células parenquimáticas do pecíolo; feixes acessórios presente próximos às 
margens do pecíolo; F) E. truncata.Fibras gelatinosas distribuídas por todo o 
pecíolo; arranjo padrão dos feixes vasculares com um feixe adaxial e vários 
feixes formando um arco mediano; G) B. excelsa. Detalhe de um dos três 
canais secretores presentes no pecíolo; H) L. poiteaui. Detalhe dos dois 
canais secretores presentes no pecíolo; I) A. lineata. Presença de fibras 
gelatinosas no floema; J) E. atropetiolata. Presença de fibras gelatinosas no 
floema; K) E. coriacea. Presença de fibras gelatinosas no floema; L) E. 
tenuifolia. Presença de cristais prismáticos e fibras gelatinosas no floema. . 89 
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PREÂMBULO 

Lecythidaceae é a família da castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa Bonpl.), a 

espécie economicamente mais importante da família, conhecida e apreciada 

mundialmente por suas sementes comestíveis (Mori e Prance 1990). A castanha-do-

Brasil está entre os principais produtos da Amazônia (Mori 2001), figurando entre uma 

das castanhas tropicais mais exploradas (Mori et al. 2010). Existem outras espécies da 

família que também possuem sementes comestíveis, como o grupo das sapucaias ao 

qual pertencem Lecythis pisonis Cambess., L. ampla Miers, L. lanceolata Poir. e L. 

zabucajo Aubl.; nessas espécies os frutos se abrem na maturidade ainda presos à árvore, 

suas sementes ficam expostas e são removidas por morcegos logo após a abertura do 

fruto, o que dificulta sua colheita em larga escala (Mori e Prance 1990).  

A madeira de algumas espécies de Lecythidaceae também tem importância 

econômica, Procópio e Secco (2008) citam seis espécies dos gêneros Couratari e 

Cariniana conhecidas popularmente como tauari que são intensamente comercializadas 

na indústria madeireira na região amazônica. Há outras espécies de Lecythidaceae como 

aquelas do gênero Escheweilera, vulgarmente conhecidas como mata-matá e as do 

gênero Lecythis, denominadas de sapucaia e jaraná (Hopkins e Mori 1999) que também 

são utilizadas como madeireiras. Localmente as madeiras de algumas árvores de 

Lecythidaceae são utilizadas como matéria prima para armários, dormentes de via 

férrea, alavancas, remos e para construções em geral. Além disso, as cascas de várias 

espécies são usadas na calafetagem de barcos, papel para cigarro, roupa de nativos e 

cordas (Prance e Mori 1979). Existem ainda algumas espécies ornamentais de 

Lecythidaceae, entre elas destaca-se Couroupita guianensis Aubl., conhecida 

popularmente como bala de canhão, que é frequentemente encontrada em jardins 

botânicos tropicais e subtropicais devido a suas flores vistosas e aromáticas e seus 

grandes frutos semelhantes a balas de canhão (Mori et al. 2007). 

As Lecythidaceae Neotropicais estão entre as famílias mais importantes e 

representativas da Amazônia, sendo encontrada entre as dez mais abundantes em 

diversos estudos fitossociológicos e levantamentos florísticos (Prance e Mori 1979; 

Lima-Filho et al. 2001; Oliveira e Amaral 2004; Oliveira et al. 2008; Silva et al. 2008). 

Nas terras baixas de florestas tropicais, especialmente da Amazônia brasileira e das 

Guianas, os estudos ecológicos que determinam o número de espécies e de indivíduos 
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demonstram com frequência as Lecythidaceae entre as famílias mais bem representadas 

para quaisquer desses atributos (Mori 2001).  

Lecythidaceae possui aproximadamente 300 espécies incluídas dentro de 17 

gêneros (Prance e Mori 2004) e são restritas a regiões tropicais onde se desenvolvem 

melhor em florestas úmidas (Morton et al. 1997). Sua diversidade e dominância 

alcançam expressão máxima nas terras baixas em florestas não-inundáveis, as florestas 

de terra-firme na Amazônia (Mori 2001). Suas espécies apresentam hábito 

principalmente arbóreo, muito raramente arbustivo, e suas árvores podem ser de 

pequeno a grande porte, sendo encontradas árvores de sub-bosque, dossel e emergentes 

(Prance e Mori 1979).  

 Atualmente são reconhecidas três subfamílias para Lecythidaceae que são, 

Foetidioideae, Planchonioideae e Lecythidoideae (Mori et al. 2007; Prance e Mori 

2004). Planchonioideae possui cerca de 55 espécies que são encontradas na África, 

Madagascar e na Ásia tropical ao norte da Austrália. Foetidioideae apresenta apenas um 

gênero (Foetidia) e tem cerca de 17 espécies encontradas em Madagascar, Ilhas 

Maurício e leste da África (Prance e Mori 2004).  

A subfamília Lecythidoideae é exclusivamente neotropical com distribuição 

desde o México até o sul do Brasil (no estado de Santa Catarina); a subfamília apresenta 

214 espécies incluídas em 10 gêneros (Prance e Mori 2004; Mori 2004; Mori e Prance 

1990), que são: Allantoma Miers, com 8 espécies, Bertholletia Bonpl., um gênero 

monoespecífico, cuja única espécie é B. excelsa Bonpl., Cariniana Casar. (9 espécies), 

Corythophora Knuth (4), Couratari Aubl. (19), Couroupita Aubl. (3), Eschweilera 

Mart. (92), Grias L. (9), Gustavia L. (42) e Lecythis Loefl. (27) (Mori et al. 2007). 

No Brasil ocorrem 9 gêneros e 122 espécies das quais 54 são endêmicas. O 

gênero mais abundante é Eschweilera com 50 espécies, seguido de Lecythis (21 

espécies) e Couratari (14); o gênero Grias é o único que não ocorre no Brasil (Smith et 

al. 2010).  

A razão dessa grande diversificação da família na Amazônia e especialmente no 

Brasil (Mori 1990) deve-se a vários fatores, dentre os quais pode-se destacar as 

adaptações das flores que ocorreram, provavelmente, em resposta aos diferentes tipos de 

polinizadores e as adaptações do fruto e sementes, tanto para a defesa contra predadores 

naturais quanto para facilitar sua dispersão (Mori e Prance 1981). Outros fatores 
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relacionados à alta diversificação não só das Lecythidaceae como de várias outras 

famílias de plantas é o clima das florestas tropicais com precipitações abundantes e bem 

distribuídas ao longo de todo o ano, temperaturas amenas e com pouca variação anual, 

alta incidência de luz oferecendo assim boas condições para o crescimento dessas 

plantas. Além disso, os diferentes tipos de solos encontrados na Floresta Amazônica 

juntamente com a variação topográfica promovem uma grande heterogeneidade de 

habitats que favorecem a adaptação de diferentes espécies (Mori 2001). 

Segundo a classificação de Veloso et al. (1991), dentre os principais tipos 

vegetacionais encontrados na Amazônia temos Campinarana, Floresta Ombrófila Aberta 

e Floresta Ombrófila Densa. Este último foi subdividido em cinco formações segundo 

sua hierarquia topográfica: Formação aluvial, Formação das Terras Baixas, Formação 

Submontana, Formação Montana e Formação Alto-Montana. As Florestas Ombrófilas 

Densas Aluviais são as anteriormente classificadas como áreas de acumulação 

inundáveis pelo Projeto Radam Brasil (Radam Brasil 1978). Essas áreas sazonalmente 

alagáveis compreendem o segundo principal tipo de vegetação na Amazônia 

(Haugaasen e Peres 2006) e incluem as floretas popularmente conhecidas como de 

várzea e de igapó.   

As Florestas Ombrófilas Densas, popularmente conhecidas como florestas de 

terra-firme são aquelas que se encontram acima do nível de inundação máxima dos rios 

amazônicos (Haugaasen e Peres 2006). Esses ambientes são formados por florestas 

densas e úmidas, que têm como uma de suas principais características a elevada riqueza 

e diversidade de espécies, sendo o principal tipo vegetacional da Floresta Amazônica 

(Guillaumet 1987) e ocupando cerca de 90% da área de toda a região (Leitão Filho 

1987). Vários trabalhos concluídos na Amazônia Ocidental e Central têm revelado que 

as florestas de terra-firme possuem alta diversidade e grande percentual de espécies com 

baixa densidade (apenas um indivíduo por hectare), além de baixa similaridade florística 

entre parcelas próximas (Oliveira 2000; Oliveira et al. 2008).  

Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé (RDS Tupé), onde foi 

realizado este trabalho, podem ser identificados dois principais tipos vegetacionais, as 

florestas de igapó, que estão situadas em áreas alagáveis ao longo do leito dos igarapés e 

no entorno do Lago Tupé, e as florestas de terra-firme, que estão em áreas não alagáveis 

da reserva.  
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A taxonomia é a ciência de nomear, descrever e classificar todas as plantas, 

animais e microorganismos, que são os constituintes da diversidade biológica (SCBD 

2007) e é um ramo da ciência fundamental para qualquer outra área que exija um 

mínimo de conhecimento básico sobre as espécies estudadas tais como fitoterapia, 

farmacologia, fitogeografia, filogenia, ecologia entre outros, que têm sido essenciais 

para um maior conhecimento a respeito da diversidade de plantas e suas utilidades 

(Wilson 2004). O nome científico de um táxon é extremamente importante, pois ele 

funciona como um código de acesso à sua literatura, tornando possível encontrar tudo o 

que já foi estudado sobre aquele táxon até o momento (Rappini 2004). Pode-se dizer 

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

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

amplamente utilizada na taxonomia desde os primeiros trabalhos publicados no século 

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

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

facilmente observáveis e de utilização muito prática em chaves e descrições, sendo a 

morfologia a "ferramenta" que, ainda, fornece a maior parte dos caracteres usados na 

construção de sistemas taxonômicos (Silva 2000).  

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

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

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

Lecythidaceae, levando a um mau aproveitamento de características que poderiam ser 

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

espécies estéreis que dificilmente são reconhecidas por parataxônomos experientes e até 

mesmo por especialistas. 

Os trabalhos taxonômicos, apesar de sua grande importância, ainda são muito 

escassos, especialmente na floresta amazônica, que apesar de ter uma estimativa de 

20.000 espécies de angiospermas (Fiaschi e Pirani 2009), é pobremente conhecida 

floristicamente (Hopkins 2007). Além disso, o total de especialistas que trabalham 

ativamente com a flora amazônica é muito baixo, sendo que muitos deles nem estão 

alocados na Região Norte, o que torna preocupante a falta de pessoas capacitadas para 

identificação de plantas justamente nas regiões de maior diversidade (Shepherd 2000). 

Giulietti et al. (2005) destacaram que o progresso na conservação da 

biodiversidade, não só da flora, mas de todos os grupos biológicos, depende de um 
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maior número de taxonomistas com experiência de campo e de laboratório, capazes de 

trabalhar em nível nacional, ampliando coleções e executando monografias e revisões 

taxonômicas. Além disso, trabalhos sem um cert rigor taxonômico podem levar à 

perpetuação de vários erros de identificação uma vez que este material é depositado em 

herbários e utilizado por vários pesquisadores que consideram suas identificações 

confiáveis por se tratar de uma coleção científica.  

Outro grande problema nas coleções científicas é o acúmulo de materiais com 

identificação apenas até gênero ou família nos herbários. Um bom exemplo disso é a 

coleção de Lecythidaceae depositada no herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA), onde aproximadamente 20% de seus espécimes estão identificados 

só até gênero, com as Eschweilera sendo o caso mais grave onde 644 de suas 2087 

espécies não possuem identificação específica, perfazendo aproximadamente 30% do 

total das espécies de Eschweilera depositadas ali (Fonte: Herbário digital do INPA- 

http://brahms.inpa.gov.br/bol/). Qualquer estudo de biodiversidade ou sistemática 

dependem em grande parte da qualidade e representatividade das coleções em herbários. 

Se as coleções são incompletas, não representam adequadamente a área de interesse ou 

são mal-identificadas, levantamentos de biodiversidade serão, inevitavelmente, 

incompletos ou podem conter graves erros e vícios (Shepherd 2000). 

 No caso das Lecythidaceae, apesar de sua grande importância para a Floresta 

Amazônica, é uma família pouco estudada taxonomicamente. Os principais tratamentos 

taxonômicos para Lecythidaceae foram feitos por Mori e Prance na série de 

monografias da Flora Neotropica (Prance e Mori 1979; Mori e Prance 1990), que 

forneceram chaves de identificação para cada gênero, descrições detalhadas de cada 

uma das 197 espécies conhecidas na época e seus mapas de distribuição e, apesar de 

terem sido feitas há mais de 20 anos, ainda fornecem os dados mais completos sobre a 

família na Região Neotropical. Desde então foram descritas 17 novas espécies 

neotropicais de Lecythidaceae, sendo que as duas últimas foram publicadas em 2010 

para o gênero Grias (G. purpuripetala S.A. Mori, J.D. García-González, S. Angel & C. 

Alvarado e G. theobromicarpa Cornejo & S.A. Mori); além disso, o gênero Allantoma 

que era monoespecífico passou a contar com mais 7 espécies antes pertencentes a 

Cariniana.  

Na Amazônia brasileira há dois importantes trabalhos sobre Lecythidaceae. O 

primeiro, feito por Mori e Lepsch-Cunha (1995) na Reserva 1501 do Projeto Dinâmica 
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Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF), froneceu chaves de identificação para 

cada gênero e descrições detalhadas de cada espécie baseadas em dados da morfologia 

externa tanto de partes vegetativas quanto reprodutivas; nesse estudo foram encontradas 

39 espécies em 8 gêneros e descritas três novas espécies. O segundo, feito por Ribeiro et 

al. (1999) na Flora da Reserva Ducke, registrou os mesmos 8 gêneros e 39 espécies, 

além da inclusão de 7 outras espécies que eram conhecidas na área da reserva. Nesse 

trabalho, diferentemente do citado acima, foram utilizados somente caracteres 

vegetativos para a construção do guia de identificação.  

A escassez de estudos taxonômicos dificulta o mapeamento de distribuição 

geográfica das espécies, a identificação da variabilidade intra-específica e até mesmo a 

descoberta de novas espécies; informações essas que são de grande importância para 

reconstruir a filogenia da família que ainda não é totalmente resolvida.  

Diante da importância das Lecythidaceae na Amazônia e da escassez e 

importância de trabalhos taxonômicos para a família, o presente estudo teve como 

objetivos: 

•  Elaborar chaves de identificação e descrições para as espécies de Lecythidaceae 

encontradas na RDS Tupé, baseadas em caracteres macromorfológicos, tanto 

vegetativos quanto reprodutivos (Capítulo 1) e micromorfológicos (Capítulo 2), 

visando incrementar o conhecimento das espécies de Lecythidaceae;  

•  Fazer descrições detalhadas e padronizadas das espécies de Lecythidaceae 

encontradas na RDS Tupé (Cap. 1); 

•  Elaborar pranchas ilustrativas dos principais caracteres diagnósticos das espécies 

encontradas; 

•  Verificar o uso da anatomia foliar e dos padrões de venação como ferramentas 

auxiliares para a identificação das espécies de Lecythidaceae da RDS Tupé 

(Capítulo 2). 
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CAPÍTULO 1: 
ANÁLISE MORFOLÓGICA DAS LECYTHIDACEAE DA RESERVA 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TUPÉ 
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RESUMO 

Lecythidaceae é a família da castanha-do-brasil e uma das mais representativas e 
importantes ecologicamente da Amazônia. Possui cerca de 300 espécies pertencentes a 
20 gêneros com distribuição pantropical. No Brasil ocorrem 122 espécies em 9 gêneros. 
No presente estudo foram encontradas 10 espécies pertencente a cinco gêneros, sendo 
três espécies encontradas nas florestas de igapó e sete nas florestas de terra-firme. 
Foram utilizados 57 caracteres vegetativos e reprodutivos para gerar o banco de dados 
que serviu para a elaboração da chave de identificação e descrições das espécies pelo 
programa DELTA. Os principais caracteres reprodutivos para a distinção das espécies 
foram pilosidade da raque, pilosidade e tamanho do pedicelo, simetria da flor, tipo de 
capuz, forma dos filetes, forma do estigma, forma e tamanho do fruto e o tipo de arilo. 
Os caracteres vegetativos mais importantes foram o habitat, tipo e cor da casca externa, 
cor da casca interna, proeminência da nervura central e pilosidade do pecíolo, 
destacando-se também pela facilidade de visualização em campo. A partir deste estudo 
e das visitas regulares à reserva, o registro de Lecythidaceae aumentou de 4 espécies 
para 10, além de corrigir a determinação de duas espécies identificadas incorretamente 
em coletas anteriores. 

 

ABSTRACT 

Lecythidaceae is the family of the Brazil nut and one of the most important ecologically 
and representative in the Amazon. It has about 300 species belonging to 17 genera with 
a pantropical distribution. In Brazil there are 122 species in nine genera. In this study 
we found 10 species belonging to five genera, three of these species were found in igapó 
forests and seven in terra-firme forests. We used 57 vegetative and reproductive 
characteres to generate the database that served for the preparation of an identification 
key and descriptions of species using the program DELTA. The main reproductive 
characters for distinguishing species were the rachis pubescence, size and hairiness of 
the pedicel, flower symmetry, type of hood, filaments shape, stigma shape, shape and 
size of the fruit and aril type. The most important vegetative characters were the habitat, 
type and color of the outer bark, the inner bark color, prominence of the midrib and 
petiole pubescence, being those most easily observed in the field. From this study and 
regular visits to the reserve, the number of Lecythidaceae species rose from four to 10, 
in addition to correcting the determination of two species incorrectly identified in 
previous collections. 
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INTRODUÇÃO 

Lecythidaceae é uma família pantropical com cerca de 300 espécies incluídas em 

17 gêneros que tiveram sua maior diversificação nos neotrópicos, especialmente na 

Amazônia e nas Guianas (Mori e Prance 1990). Suas espécies ocorrem nos mais 

variados ambientes, sendo mais abundantes em florestas primárias não alagadas (Mori e 

Prance 1990), sendo, por isso, considerada uma família indicadora de floretas 

preservadas ou pouco perturbadas (Mori et al. 2007).  

Dentre as principais características para o reconhecimento das Lecythidaceae 

neotropicais está o hábito principalmente arbóreo; as folhas simples e alternas; a 

presença de feixes corticais na casca que produzem a “envira”, uma característica 

vegetativa marcante da família que a diferencia da maioria dos outros grupos de árvores. 

Suas flores são actinomorfas ou zigomorfas, sendo as zigomorfas dotadas de um 

prolongamento em um dos lados do anel estaminal denominado lígula, que possui em 

sua terminação uma estrutura denominada capuz que é exclusivo das Lecythidaceae 

neotropicais; elas possuem ainda numerosos estames; o ovário frequentemente é ínfero 

e os óvulos bitegumentados que possuem placentação axial; seus frutos são, na maioria 

dos gêneros, deiscentes do tipo pixídio, que também é uma exclusividade da família 

(Prance e Mori 2004). 

Lecythidaceae pertence à ordem Ericales e apesar de seu posicionamento dentro 

do clado não ser bem definido é considerada uma família monofilética (Anderberg et al. 

2002). Contudo, a filogenia completa da família ainda não é bem resolvida, havendo 

divergências sobre o número de subfamílias. APG III (2009) considera que a família 

possui cinco subfamílias, Napoleonaeoideae, Scytopetaloideae, Foetidioideae, 

Planchonoideae e Lecythidoideae; no entanto, para Mori et al. (2007), a família 

apresenta apenas 3 subfamílias (Foetidioideae, Planchonoideae e Lecythidoideae) 

enquanto Napoleonaceae e Scytopetalaceae são consideradas famílias separadas de 

Lecythidaceae. Apesar dessas três subfamílias serem monofiléticas, as relações dentro 

delas não são totalmente resolvidas, especialmente em Lecythidoideae.   

Lecythidoideae só ocorre nos Neotrópicos e possui 214 espécies distribuídas em 

10 gêneros. No Brasil ocorrem nove gêneros e 122 espécies, das quais 54 são endêmicas 

do país. A subfamília apresenta ampla distribuição ocorrendo em todos os Estados 

brasileiros, com exceção do Rio Grande do Sul. A família apresenta sua maior 
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diversificação no Escudo das Guianas e na Floresta Amazônica brasileira onde conta 

com 95 espécies endêmicas desse bioma, contrastando com as 11 espécies endêmicas 

encontradas na Mata Atlântica (Smith et al. 2010). 

Apesar de sua grande importância ecológica e representatividade na Floresta 

Amazônica, as Lecythidaceae tem sido pouco estudadas taxonomicamente. Os 

principais estudos taxonômicos sobre as Lecythidaceae são os dois volumes de 

monografias publicadas na Flora Neotropica, onde foram apresentadas descrições e 

chaves para todas as espécies neotropicais da família conhecidas na época. No primeiro 

volume da obra (Prance e Mori 1979) os autores fizeram o tratamento taxonômico dos 

gêneros com flores actinomorfas (Allantoma, Asteranthos, Cariniana, Gustavia e 

Grias), onde são feitas descrições de 60 espécies, sendo 10 espécies novas para a 

ciência, todas pertencendo a Gustavia. O segundo volume da Flora (Mori e Prance 

1990) foi dedicado aos gêneros com flores actinomorfas (Bertholletia, Couratari, 

Couroupita, Corythophora, Eschweilera e Lecythis), onde os autores apresentaram 

descrições de 137 espécies, sendo 28 novas para a ciência (4 Lecythis e 24 

Eschweilera). No entanto, desde então, foram descritas mais 17 espécies para a Região 

Neotropical. 

Alguns dos trabalhos taxonômicos mais recentes sobre a família foram feitos em 

floras de países da América tropical, como Costa Rica (Mori 2007), Venezuela (Mori e 

Prance 1999) e Guianas (Mori e Prance 1993), onde são fornecidas chaves de 

identificação e descrições; merece destaque o trabalho feito na Guiana Francesa, que é 

um dos mais completos para a família incluindo estudos de taxonomia, anatomia, 

polinização e ecologia (Mori et al. 1987).   

Entretanto, apesar dessas obras significativas para a taxonomia de 

Lecythidaceae, a família ainda é uma das que apresentam maiores dificuldades na 

determinação de seus exemplares tanto no campo quanto em herbário. Como exemplo 

disso pode-se citar o herbário INPA, onde aproximadamente 20% de suas espécies estão 

determinadas só até gênero (Fonte: Herbário digital do INPA- 

http://brahms.inpa.gov.br/bol/). Outro grande problema é a alta taxa de determinação 

errônea, que propaga ainda mais a confusão taxonômica da família. 

Para a Amazônia brasileira os trabalhos sobre a taxonomia da família também 

são poucos, os principais trabalho sendo o de Mori e Lepsch-Cunha (1995) na Reserva 
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1501 do km 41 da BR 174 que une Manaus a Boa vista, onde foram registradas 38 

espécies de Lecythidaceae em 8 gêneros e a Flora da Reserva Ducke (Ribeiro et al. 

1999) onde foram encontraram 39 espécies e os mesmos 8 gêneros de Lecythidaceae, 

sendo o foco deste trabalho as características vegetativas da família.  

Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé (RDS Tupé) foram 

registradas apenas 2 espécies de Lecythidaceae [Eschweilera apiculata (Miers) A.C. 

Sm. e Eschweilera bracteosa Poepp. ex O. Berg) Miers] em áreas de terra-firme 

(Scudeller et al. 2009) e outras 2 espécies (Eschweilera tenuifolia (O. Berg) Miers e 

Couratari tenuicarpa A.C.Sm.) em áreas de igapó (Scudeller e Souza 2009).  

Diante da importância das Lecythidaceae no contexto amazônico e da escassez 

de trabalhos taxonômicos para a família, o presente estudo tem como objetivos 

principais elaborar chaves de identificação para a família e fazer descrições detalhadas e 

padronizadas para as espécies encontradas na RDS Tupé, baseadas em caracteres 

macromorfológicos, visando incrementar o conhecimento das Lecythidaceae. 

MATERIAL E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO 

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

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

em linha reta do centro da cidade (Figura 1). A reserva tem uma área total de 11.973ha e 

perímetro de 47.056m (Scudeller et al. 2005).         
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Figura 1. Imagem de satélite da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé com a 
demarcação (em vermelho) de sua área (Fonte: INPA/ Siglab)  

 

A RDS Tupé foi elevada à categoria de Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável em 2005 (Decreto N° 8044), com o objetivo básico de preservar a natureza 

e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a melhoria dos 

modos e qualidade de vida, além da exploração dos recursos naturais das populações 

tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas 

de manejo do ambiente, desenvolvidas por estas populações (Scudeller et al. 2005). A 

RDS Tupé é a maior unidade de proteção ambiental desta categoria do Município de 

Manaus e conta com seis comunidades, Agrovila, São João do Tupé, Central, 

Tatulândia, Livramento e Julião, sendo nesta última onde foi realizada a maior parte do 

presente trabalho. 

Segundo Köppen (1948) o clima da reserva pode ser classificado como “Am”, 

que é um clima tropical com precipitação anual média alta e amplitude anual térmica de 

7 °C. A Reserva está situada em áreas das formações Solimões e Barreiras e os solos 

predominantes são do tipo Argissolos, Plintossolos e Latossolos (Radam Brasil 1978; 

Embrapa 1999). A reserva apresenta morfologias típicas do relevo da Amazônia, com 

platôs intercalados com terrenos mais baixos (áreas de baixio) e dissecados por córregos 

(igarapés) de primeira e segunda ordens. As classes altimétricas variam 
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aproximadamente entre 10 a 106 m, com relevo mais elevado na região oeste e suave 

caimento para leste. A média de altitude do relevo na reserva é 34 m (Figura 2). 

 

 

 Figura 2. Classes hipsométricas da RDS Tupé, representando a variação altimétrica em 
classes de 10 em 10 m (Fonte: Projeto Biotupé). 

 

 Na reserva predominam dois tipos de vegetação, as Florestas Ombrófilas Densas 

(terra-firme) e as Florestas Ombrófilas Densas Aluviais (florestas de igapó) que são 

inundadas pelo rio Negro e seus afluentes e em alguns pontos pelo Lago Tupé 

(Hamaguchi 2009).  
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COLETA E HERBORIZAÇÃO 

Foram realizadas 20 excursões no período de janeiro de 2010 a março de 2011, 

as idas a campo eram mensais e a partir de novembro de 2010, com o objetivo de 

intensificar o esforço de coletas, as visitas passaram a ser semanais. 

As áreas de coleta foram: uma parcela de 1 ha implementada na comunidade do 

Julião como parte do projeto “Conservação e uso sustentável dos Recursos Florestais 

não Madeireiros na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé Manaus - AM” 

(Brito et al. 2010); duas parcelas de 1 ha cada implementadas também na comunidade 

do Julião (Rosa e Scudeller 2010; Brito e Scudeller 2010) e em duas trilhas, uma com 

ca. 2 km que liga a comunidade Julião à comunidade Colônia Central e outra com cerca 

de 3 km localizada entre as comunidades Julião e São João do Tupé. Foi feita ainda uma 

excursão à comunidade São João do Tupé para a coleta de material botânico na floresta 

de igapó presente naquela área. Além do material coletado durante as excursões, foram 

utilizadas também para esse estudo espécies que já haviam sido coletas em trabalhos 

florísticos realizados ao longo de 2005 por projetos desenvolvidos no âmbito do 

Biotupé (Scudeller et al. 2009; Scudeller e Souza 2009). 

Pra a coleta das árvores de menor altura foi utilizado o podão. Para as árvores de 

grnade porte, que foi a gende maioria das árvores encontradas, foram utilizadas duas 

técnicas de escalada. Uma delas é o arvorismo, uma técnica de montanhismo adapatado 

para árvores. A outra técnica foi a da peconha, onde a acensão à arvore é feita através da 

força dos braçõies e pernas com o auxílio de uma fita amarrada aos pés. 

Após cada coleta, ainda no campo, foram feitas anotações acerca dos indivíduos 

coletados com relação a seu hábito, altura, forma do tronco e sua base, tipo da casca 

externa, cor das cascas externa e interna, presença de lenticelas nos troncos e ramos, 

textura e cor da lâmina foliar e cor das flores e frutos. Além disso, as características que 

não podem ser preservadas foram anotadas (cores e odores) ou fotografadas com câmera 

Nikon Coolpix L20 (características do tronco e da casca, etc.) para serem 

posteriormente utilizadas na chave de identificação, nas descrições e na construção das 

pranchas fotográficas de cada espécie.   

O material coletado foi prensado após a chegada na base localizada na 

comunidade do Julião, sendo que algumas flores foram conservadas em álcool 70% para 

estudos posteriores no laboratório. Para sua secagem, as plantas foram levadas para a 
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Universidade Federal do Amazonas (UFAM) onde foram colocadas em estufa a 60°C 

por aproximadamente 72 horas.  

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO MATERIAL BOTÂNICO 

As identificações foram realizadas com auxílio de chaves de identificação 

(Prance e Mori 1979; Mori e Prance 1990; Mori e Lepsch-Cunha 1995; Ribeiro et al. 

1999), consulta ao site http://sweetgum.nybg.org/lp/index.php, comparação com 

material depositado no herbário INPA e com ajuda do especialista da família Dr. Scott 

A. Mori.  

Foram selecionados 57 caracteres morfológicos para compor a base das 

descrições e a chave de identificação, dentre os quais 21 são vegetativos e 36 

reprodutivos (Apêndice 1). Os exemplares foram detalhadamente analisados sob 

estereomicroscópio para a obtenção destes dados, sendo suas dimensões mensuradas 

com paquímetro digital ou régua milimetrada e seus detalhes fotografados com lupa 

LEICA EZ4D acoplada ao computador. Quando algum dos caracteres não estava 

presente no material coletado as informações foram complementadas com exemplares 

presentes no herbário INPA.  

A nomenclatura adotada para o tipo e a cor das cascas externa e interna 

concordou com o proposto por Mori e Prance (1990); Mori e Lepsch-Cunha (1995) e 

Ribeiro et al. (1999). A terminologia para descrever a arquitetura foliar como tamanho e 

forma da folha, forma do ápice e base e tipo de margem seguiu o proposto no Manual of 

Leaf Architecture (Ellis et al. 2009). 

A terminologia para a morfologia de modo geral seguiram o proposto por 

Radford et al. (1974).  

A terminologia adotada para as flores e frutos seguiu o proposto por Prance e 

Mori (1979), que sugeriram uma nomenclatura especial para a modificação do androceu 

que é uma característica exclusiva das espécies zigomorfas de Lecythidaceae. Os 

autores dividiram esse androceu em três regiões: 1) o anel estaminal; 2) a lígula que é 

uma estrutura laminar e livre de estames e 3) o capuz, que pode apresentar formas 

variadas (plano, formando espirais, com apêndices voltados para dentro, etc.) e possui 

apêndices associados a ele (Fig. 3A). Os frutos de Lecythidaceae são, em sua maioria, 

deiscentes do tipo pixídio e receberam uma terminologia geral pelos mesmos autores, 
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que o dividiram em três zonas separadas por dois anéis de cicatrizes. A parte mais 

próxima do pedicelo foi denominada zona infracalicinal e a parte mais distante de zona 

supracalicinal; essas duas zonas são separadas pelo primeiro anel de cicatrizes, 

denominado anel calicinal que é a linha de cicatrizes das sépalas; acima da zona 

supracalicinal está o outro anel de cicatriz que é chamado de linha de deiscência do 

opérculo e acima desta linha está a terceira zona do fruto, o opérculo decíduo, que se 

desenvolve da parte superior do ovário (Fig. 3B).  

 

 

Figura 3. Estrutura geral da flor e fruto e suas terminologias. A) Eschweilera atropetiolata - 
Estrutura geral da flor com indicações com a localização de suas estruturas básicas, anel 
estaminal, lígula e capuz; B) Cariniana micrantha - Estrutura geral do fruto com a localização 
de suas linhas de cicatrizes (setas) e zonas; e opérculo com columela (seta). 

   
 As informações referentes aos caracteres foram editadas no programa DELTA 

(Description Language for Taxonomy) que é um versátil conjunto de programas de 

computador desenvolvidos especificamente para aplicações em Sistemática Biológica. 

Uma vez codificados no formato DELTA, os dados podem ser utilizados para 

construção de chaves de identificação analíticas e interativas, a produção de descrições 

em linguagem natural e a preparação de matrizes de dados para análises fenéticas e 
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cladísticas (Cavalcanti e Santos-Silva 2009). Após a entrada dos dados no programa de 

edição de atributos do DELTA e a partir da codificação das informações pelo programa 

foram feitas as descrições padronizadas das espécies e foram elaboradas duas chaves de 

identificação, uma baseada em caracteres reprodutivos e vegetativos e outra baseada 

somente em caracteres vegetativos. O programa DELTA permite ainda a atribuição de 

pesos diferentes aos caracteres utilizados na chave, permitindo dar maior peso aos 

caracteres considerados mais importantes.  

 Nas descrições os gêneros e espécies foram apresentados em ordem alfabética e 

a abreviação dos nomes dos autores de cada espécie seguiu as especificações da página 

eletrônica IPNI (The International Plant Names Index - http://www.ipni.org/index.html). 

A citação do material complementar utilizado foi feita a partir das informações contidas 

nas etiquetas das exsicatas. Essas citações seguiram a sequência de estados, municípios 

e localidades em ordem alfabética, data de coleta e a condição fenológica do material 

(em flores ou frutos), nome do coletor ou coletores, seu número de coleta e o herbário 

no qual o material está depositado. O material examinado foi colocado em ordem 

cronológica de coleta e sua citação seguiu a mesma sequência estabelecida para o 

material complementar. Foram adotadas as seguintes abreviações nas citações: s.m. – 

sem município; s.l. – sem localidade; s.n. – sem número; fl. – flores; fr. – frutos. 

As pranchas foram montadas no programa Adobe Photoshop© CS5, a partir das 

fotografias digitais obtidas em campo e no laboratório. 

 

RESULTADOS 

 Foram encontradas na RDS Tupé 10 espécies pertencentes a cinco gêneros de 

Lecythidaceae (Tabela 1). O gênero mais abundante foi Eschweilera, com 6 espécies, 

enquanto dos demais gêneros (Allantoma, Bertholletia, Couratari e Lecythis) foram 

encontradas apenas uma espécie para cada. Todas as espécies coletadas apresentaram 

hábito arbóreo, sendo que três ocorrem em áreas de igapó e sete em floresta de terra-

firme. 
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Tabela 1. Lista das espécies de Lecythidaceae ocorrentes na RDS Tupé, organizadas por 
ordem alfabética, com o respectivo número de coleta. 

Espécies Material testemunho         Habitat 

Allantoma lineata (Mart. ex O. Berg) Miers Matta 26 (INPA)             Igapó 

Bertholletia excelsa Bonpl.  Matta 21 (INPA)             terra-firme 

Couratari tenuicarpa A.C. Sm.  Matta 06 (INPA)             Igapó 

Eschweilera amazonica R. Knuth   Matta 27 (INPA) 

     Matta 28 (INPA) 

terra-firme 

Eschweilera atropetiolata S.A. Mori    Matta 25 (INPA) terra-firme 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori    Borges 49 (INPA) 

   Borges 55 (INPA) 

terra-firme 

Eschweilera tenuifolia (O. Berg) Miers    Matta 20 (INPA) Igapó 

Eschweilera tessmannii  R. Knuth    Borges 18 (INPA) 

      Borges 22 (INPA) 

Borges 77 (INPA) 

terra-firme 

Eschweilera truncata A.C.Sm.       Borges 43 (INPA) 

 Borges 55 (INPA) 

terra-firme 

Lecythis poiteaui O. Berg  Matta 19 (INPA) terra-firme 

Antes deste estudo eram registradas para a RDS Tupé somente duas espécies de 

Lecythidaceae em florestas de terra-firme. Após o estudo detalhado dessas espécies 

ficou claro que as identificações estavam incorretas e que os indivíduos que receberam 

o nome de E. apiculata eram na verdade E. tessmannii e os indivíduos identificados 

como E. bracteosa pertenciam a duas espécies distintas, E. coriacea e E. truncata. Foi 

constatado ainda que as espécies registradas nas florestas de igapó como E. tenuifolia e 

C. tenuicarpa, estavam corretamente identificadas.   

Para a confecção da chave analítica baseada em caracteres vegetativos e 

reprodutivos, o programa Delta utilizou-se de 14 caracteres, dentre os quais foram 

atribuídos pesos maiores ao habitat (peso 10), a simetria da flor (peso 10), ao tipo de 

capuz (peso 8), ao tipo e cor das cascas externa e interna (peso 7), e ao tipo de arilo 

(peso 7), os demais caracteres receberam peso 5. Complementarmente foram 

acrescentados outros caracteres julgados importantes na separação das espécies que não 
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haviam sido utilizados pelo programa, tais como a forma dos frutos e características das 

nervuras, como segue: 

CHAVE ANALÍTICA PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS LECYTHIDACEAE NA 

RDS TUPÉ 

1. Habitat terra-firme 
2. Capuz espesso no ápice com apêndices voltados para dentro, fruto redondo com 

cálice caduco; 2 sépalas largo-elípticas...................................2. Bertholletia excelsa  
2. Capuz plano ou formando um duplo espiral; fruto subgloboso, turbinado ou 

obcônico; 6 sépalas e 6 pétalas 
         3. Capuz formando duplo espiral; sementes com arilo lateral;  

             4. Casca externa marrom-escuro com desprendimento; casca interna 
amarela; fruto subgloboso 

           5. Estigma ereto, não diferenciado da cúpula do ovário; raque da 
inflorescência e pedicelo pilosos; casca externa frequentemente com 
lenticelas, face abaxial da nervura central com pelos; nervura central 
imersa na face adaxial......................................6. Eschweilera coriacea 

           5. Estigma oblíquo, diferenciado na cúpula do ovário; raque da 
inflorescência e pedicelo glabros; casca externa sem lenticelas, face 
abaxial da nervura central glabra; nervura central saliente na face 
adaxial.....................................................................9. Eschweilera truncata  

4. Casca externa cinza ou marrom-acinzentado, lisa ou com placas verticais; 
casca interna vermelha; fruto obcônico 

        6. Casca externa cinza, lisa; fruto com cálice caduco; sépalas ovadas pétalas 
rosas.................................................................8. Eschweilera tessmannii 

         6. Casca externa marrom-acinzentado, com placas verticais; fruto com cálice 
persistente; sépalas triangulares; pétalas 
brancas..........................................5. Eschweilera atropetiolata 

          3. Capuz plano ou formando duplo espiral; sementes com arilo basal 
          7. Capuz plano, folhas grandes (11,5-17,5 cm compr.) com face adaxial 

brilhante e margem crenada; casca externa com fissuras verticais 
superficiais; casca interna amarelo-vivo; fruto 
subgloboso.....................................................................10. Lecythis poiteaui 

         7. Capuz formando duplo espiral, folhas pequenas (6-11 cm compr.) com face 
adaxial pouco brilhante e margem lisa; casca externa lisa; casca interna 
amarelo-avermelhado; frutos 
turbinados..............................................................4. Eschweilera amazonica 

                   
 1. Habitat igapó 

8. Flores actinomorfas; casca interna amarelo avermelhado; raque da inflorescência e 
pedicelo glabros........................................................................1. Allantoma lineata 

     8. Flores zigomorfas; casca interna amarelo-escuro; raque da inflorescência e 
pedicelo pilosos 

9. Capuz com um duplo espiral; estigma umbonado, pouco diferenciado da cúpula 
do ovário; ovário bilocular; arilo carnoso cobrindo toda a 
semente.........................................................................7. Eschweilera tenuifolia 
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9. Capuz com um duplo espiral interno de onde uma outra ponta se desenvolve; estigma 
ereto, não diferenciado da cúpula do ovário; ovário trilocular; arilo seco alado, 
ao redor de toda a semente............................................3. Couratari tenuicarpa  

Pela dificuldade de encontrar material fértil ao longo de todo o ano e por nem 

sempre ser possível realizar a coleta de indivíduos de Lecythidaceae devido à sua altura, 

optou-se por incluir uma chave de identificação baseada apenas em caracteres 

vegetativos. Para a confecção desta chave o programa Delta utilizou 9 caracteres, dos 

quais receberam pesos maiores o habitat (peso 10), tipo de venação secundária (peso 8), 

pilosidade e contorno do pecíolo (peso 8) e tipo e cor das cascas externa e interna (peso 

6), os demais caracteres receberam peso 5. 

 

CHAVE ANALÍTICA PARA AS LECYTHIDACEAE DA RDS TUPÉ BASEADA 

EM CARACTERES VEGETATIVOS 

1. Habitat terra-firme 
    2. Pecíolo piloso 
        3. Pecíolo com contorno canaliculado....................................2. Bertholletia excelsa 
        3. Pecíolo com contorno plano-convexo 
 4. Casca externa marrom-escuro, casca interna amarela 

5. Casca externa frequentemente com lenticelas e sapopemas; nervura central 
pilosa e saliente na face abaxial, imersa na face adaxial, pontoações 
avermelhadas abundantes e próximas na face abaxial.6. Eschweilera coriacea 
5. Casca externa sem lenticelas e sapopemas; nervura central glabra, 

proeminente em ambas as faces..............................9. Eschweilera truncata  
4. Casca externa cinza ou marrom-acinzentada; casca interna vermelha 

6. Casca externa cinza, lisa; nervura central glabra, face abaxial da folha com 
nervuras terciárias evidentes, fosca ........... ...................8. Eschweilera tessmannii  

6. Casca externa marrom-acinzentado, com placas estreitas e finas; nervura 
central pilosa; face abaxial da folha com nervuras terciárias não evidentes, 
esbranquiçada...................................................5. Eschweilera atropetiolata 

    2. Pecíolo glabro 
 7. Casca interna amarelo-vivo; casca externa marrom, com fissuras verticais 

superficiais e lenticelas; folhas com margem crenulada; face adaxial da lâmina 
foliar brilhante...........10.  ....................................................................  Lecythis poiteaui 

 7. Casca interna amarelo-avermelhado; casca externa marrom-acinzentado, lisa, 
sem lenticelas; margem lisa; face adaxial da lâmina foliar brilhosa...4. 
Eschweilera amazonica  

 
1. Habitat igapó 

8. Venação secundária eucamptódroma; casca interna amarelo-avermelhado...1. Allantoma lineata 
8. Venação secundária broquidódroma; casca interna amarelo-escuro 

9. Casca externa cinza com fissuras verticais superficiais e com lenticelas; tronco 
com sapopemas..........................................................................3. Couratari tenuicarpa  
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9. Casca externa marrom-acinzentado, fissurada, sem lenticelas; base do tronco 
cilíndrica...................................................................7. Eschweilera tenuifolia 

 DESCRIÇÕES 

LECYTHIDACEAE Poit., Mém. Mus. Hist. Nat. 13: 141-165. 1825 

Árvores de pequeno a grande porte. Folhas simples, alternas, estipuladas ou com 

estípulas minúsculas ou caducas; sem pontoações translúcidas. Flores actinomorfas ou 

zigomorfas; pétalas usualmente presentes; estames numerosos, actinomorfo ou 

prolongado em um dos lados formando uma estrutura laminada que se arqueia sobre a 

cúpula do ovário; ovário ínfero a semi-ínfero. Frutos do tipo baga, drupa ou cápsulas 

lenhosas circuncisa com uma a várias sementes.  

Lecythidaceae subfamília Lecythidoideae Nied. in Engler e Prantl, Nat. Pflanzenfam. 

3(7): 34-41. 1892 

Árvores pequenas a muito grandes (emergentes). Folhas simples, alternas, 

camptódromas, margem usualmente inteira, algumas vezes crenulada a serrada; 

estipuladas ou com estípulas minúsculas e caducas, muito grandes e agrupadas no ramo 

terminal em Couroupita, Grias e Gustavia; menores e não agrupadas nos demais 

gêneros. Inflorescência terminal, axilar ou caulinar; racemo simples ou espigas, 

raramente fasciculada. Flores actinomorfas ou zigomorfas; cálice inteiro ou com 2-6 

lobo; pétalas 4-6(-8) ou raramente 12 ou 18; estames numerosos, formando um tubo 

estaminal em Allantoma, Grias e Gustavia; o anel estaminal levemente expandido em 

um dos lados em Cariniana e marcadamente expandido formando uma lígula laminada 

com um capuz apical nos demais gêneros, os apêndices associados ao capuz com ou 

sem anteras, pólen fértil em todos os estames ou alguns estames com pólen fértil e 

outros com pólen estéril (alimento para polinizadores); ovário normalmente 2-4(-6) 

locular, com 2-115 óvulos anátropos por lóculo, placentação axial ou menos 

frequentemente pêndula ou ereta. Frutos indeiscentes do tipo baga carnosa (Grias e 

Gustavia) ou com um exocarpo fino e lenhoso (Couroupita), ou deiscentes via opérculo 

circunciso, frequentemente grande e lenhoso (demais gêneros). Sementes aladas 
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(Cariniana e Couratari); funículo bem desenvolvido e contorcido (Gustavia); arilo 

presente ou ausente, podendo ser lateral, basal ou ao cobrindo toda a semente.  

Comentários:  

 Lecythidaceae é uma família facilmente separada das demais por apresentar 

fibras na casca (“envira”) e pelo seu cheiro característico ao corte, mas a presença de 

fibras também é uma característica comum em espécies de Annonaceae, o que causa 

uma freqüente confusão dessas duas famílias em campo quando estéreis.  

 No entanto, é uma das famílias mais difíceis de serem separadas ao nível 

específico. Mori e Lepsch-Cunha (1995) comentaram que um dos problemas na 

determinação de Lecythidaceae é a dificuldade em separar as espécies com base 

somente em características vegetativas, especialmente as folhas; até mesmo dentro dos 

gêneros algumas espécies têm flores e frutos muito similares e precisam ser 

cuidadosamente estudadas para não serem confundidas entre si.  

 Outro fator que muitas vezes se torna um entrave no estudo da família é a 

dificuldade em coletar nas suas árvores, que por serem normalmente de grande porte 

necessitam de pessoas com técnicas especializadas em escalada de árvores para 

conseguir retirar amostras de seus ramos.   

Distribuição no Brasil:  

 Segundo o último grande levantamento de espécies brasileiras, a Lista da Flora 

do Brasil (Forzza et al. 2010), no Brasil ocorrem 10 gêneros de Lecythidaceae 

(incluindo o gênero Asteranthos) e 122 espécies. O gênero Allantoma, apresenta oito 

espécies, todas ocorrendo somente na Floresta Amazônica, sendo cinco endêmicas do 

país; Bertholletia também é um gênero exclusivamente amazônico, com sua única 

espécie (B. excelsa), sendo uma das mais importantes economicamente para a região 

amazônica; o gênero Cariniana tem oito espécies ocorrendo no Brasil, dessas quatro são 

endêmicas do Brasil, sendo duas espécies exclusivamente amazônicas (C. micrantha 

Ducke e C. penduliflora Prance), duas espécies que só ocorrem na Mata Atlântica (C. 

ianeirensis R. Knuth e C. parvifolia S.A.Mori, Prance & Menandro), duas espécies 

ocorrendo na Amazônia e no Cerrado (C. domestica (Mart.) Miers e C. rubra Gardner 
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ex Miers) e duas espécies ocorrendo nesses 3 domínios fitogeográficos (C. estrellensis 

(Raddi) Kuntze e C. legalis (Mart.) Kuntze). O gênero Corythophora é exclusivamente 

amazônico com uma de suas três espécies sendo endêmica do Brasil. Couratari possui 

14 espécies no Brasil, sendo seis delas endêmicas; 10 espécies só ocorrem na 

Amazônia, três espécies ocorrem na Mata Atlântica e uma espécie que ocorre nos dois 

biomas (C. macrosperma A.C.Sm.). O gênero Couroupita possui duas espécies no 

Brasil, as duas ocorrem na Amazônia e não são endêmicas do Brasil. O gênero 

Eschweilera é o mais abundante e amplamente distribuído da família e também o de 

maior ocorrência no Brasil, compreendendo 50 espécies distribuídas na Amazônia (43 

espécies), Mata Atlântica (5 espécies), uma espécies ocorrendo na Amazônia e no 

Cerrado (E. nana (O. Berg) Miers) e uma espécies de ampla distribuição no Brasil 

ocorrendo na Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga (E. ovata (Cambess.) Mart. 

ex Miers). Gustavia conta com 10 espécies brasileiras, destas quatro são endêmicas, 

sendo nove exclusivamente amazônicas e uma ocorrendo na Amazônia e Mata Atlântica 

(G. augusta L.). E, finalmente, o gênero Lecythis, possui 21 espécies ocorrendo no 

Brasil, sendo 13 endêmicas do país; 17 são exclusivamente amazônicas, uma espécie é 

exclusiva da Mata Atlântica (L.lanceolata Poir.), duas espécies ocorrem na Amazônia e 

Mata Atlântica e uma espécie ocorre no Cerrado e Mata Atlântica. Grias é o único 

gênero neotropical que não ocorre no Brasil.  

 Na RDS Tupé foram encontrados cinco desses 10 gêneros (Allantoma, 

Bertholletia, Couratari, Eschweilera e Lecythis) e 10 espécies de Lecythidaceae. 

Eschweilera foi o gênero mais representativo, com 5 espécies, e os demais com uma 

cada, como segue:  

 

 

1. Allantoma lineata (Mart. ex O. Berg.) Miers, Trans. Linn. Soc. London 30 

(2): 297. 1874  

Figura 4 

Árvores com tronco e base cilíndricos. Casca externa marrom, lisa, com um pouco de 

desprendimento, lenticelas formando linhas verticais. Casca interna amarelo-

avermelhado. Lâmina foliar  elíptica ou oblonga, 12,5–23,5 x 4,5–10,0 cm, glabra, 

coriácea; margem inteira; ápice acuminado; base arredondada; venação 
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eucamptódroma; nervura central saliente nas duas faces; pecíolo glabro, plano convexo, 

9,0–17,5 mm. Inflorescência terminal, racemosa; raque principal não ramificada ou 

com uma ordem de ramificação, glabra, 7,0–9,5 cm; pedicelo glabro, 1,5–2,0 mm. 

Flores actinomorfas; cálice com 5–6 sépalas, indistintas, 2,6–3,3 x 2,5–3,0 mm, 

soldadas, verdes; pétalas 5, oblongas ou ovadas, 11,7–16,0 x 4,0–4,7 mm, não 

imbricadas, brancas; tubo estaminal com ca. de 50 estames, filetes conatos, 0,9–1,5 mm, 

anteras rimosas, 0,7–1,2 mm; ovário ínfero, com 4 lóculos, vários óvulos por lóculo, 

placentação axial, estigma curto, diferenciado da cúpula do ovário, 1,0 mm. Fruto 

deiscente, cilíndrico, 7,0–11,0 x 4,0–5,5 cm, cálice não persistente no fruto maduro, 

opérculo com columela. Sementes 4,5–5,5 x 0,8–1,0 cm, arilo alado vestigial em 

sementes imaturas, caduco em sementes maduras. 
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Figura 4. Allantoma lineata. A) Casca externa e interna; B) margem da folha evidenciando a 
venação eucamptódroma; C) base da folha arredondada; D) nervuras terciárias percurrentes 
(não-reticuladas); E) ovário tetralocular em corte transversal; F) ovário em corte longitudinal, 
estigma curto diferenciado da cúpula do ovário; G) estames distribuídos ao longo do tubo 
estaminal em diferentes níveis de altura; H) fruto cilíndrico; I) Sementes com tegumento rugoso 
e asa lateral caduca; J) opérculo com columela. 
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Comentários:   

 Esta espécie é facilmente reconhecida em campo por apresentar a casca quase 

lisa com muitas lenticelas verticalmente orientadas e as folhas eucamptódromas com 

nervuras primárias e secundárias salientes. Segundo Mori e Lepsch-Cunha (1995) essa 

espécie é caracterizada por ter tronco cilíndrico; lâminas foliares oblongas e com veias 

terciárias percurrentes, indistintas e muito próximas umas das outras; botões oblongos; 

pétalas de cor creme, ou amarelas com seus ápices em forma de gancho voltados para o 

interior da corola; androceu actinomorfo e oblongo, com estames distribuídos ao longo 

de todo o tubo estaminal em diferentes alturas; frutos cilíndricos e longos; e sementes 

com arilo basal. É similar a Allantoma decandra devido à folha de ambas as espécies 

serem eucamptódromas e suas nervuras terciárias serem percurrentes opostas. 

 Prance e Mori (1979) reportaram que A. lineata pode ser encontrada com flores 

durante todo o ano, mas sua floração mais abundante ocorre nos meses de outubro a 

novembro. Na RDS Tupé essa espécie foi coletada somente com frutos no mês de 

fevereiro, mas estes estavam muito velhos e já não havia mais sementes em seu interior.  

Distribuição:  

 Na RDS Tupé essa espécie foi coletada em uma floresta de igapó; segundo Mori 

e Lepsh-Cunha (1995) é uma espécie típica de ambientes úmidos, ocorrendo ao longo 

de igarapés e florestas de igapó. É encontrada na Venezuela, em sua parte amazônica e 

no Brasil nas proximidades de Manaus, ocorrendo ao longo da bacia amazônica, até a 

foz do rio Amazonas, no Pará (Prance e Mori 1979).  

Material examinado: 

AMAZONAS: Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, trilha entre 

comunidade do Julião e comunidade São João do Tupé, 19 Fev 2011 (fr.), Matta L. B. V. et al. 

26 (INPA). 

 

Material complementar:  

AMAZONAS: Manaus, s.l., 01 Jan 1984 (fl.), Nelson B. W. 1348 (INPA); s.m., 31 Mar 1972 

(fl.), Coêlho D. F. s.n. (INPA). 
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2. Bertholletia excelsa Bonpl., Pl. Aequinoct. 1: 122, pl. 36. 1807 

Figura 5 

Árvores com tronco e base cilíndricos. Casca externa cinza, profundamente fissurada, 

sem lenticelas. Casca interna amarela. Lâmina foliar  obovada ou oblonga, 20–30 x 9–

13 cm, glabra, coriácea; margem inteira ou levemente crenulada; ápice cuspidado; base 

convexa; venação broquidódroma; nervura central proeminente na face adaxial e 

saliente na face abaxial; pecíolo piloso, canaliculado, 15–29 mm. Inflorescência 

terminal, paniculada; raque principal não ramificada, pilosa, 11–24 cm; pedicelo piloso, 

1–2 mm. Flores zigomorfas; cálice com 2 sépalas, largo-elípticas, 8,5–10,5 x 7,0–8,5 

mm, não imbricadas, verdes; pétalas 6, obovadas ou ovadas, 31–33 x 14–17 mm, 

imbricadas, brancas ou amarelo-claro; capuz espesso no ápice com apêndices voltados 

para dentro; anel estaminal com 100 a 120 estames, filetes intumescidos na região 

distal, 3–4 mm, anteras rimosas, 0,8–1,0 mm; ovário ínfero, 4-locular, 3–4 óvulos por 

lóculo, placentação axial, estigma geniculado, bem diferenciado da cúpula do ovário, 4 

mm. Fruto deiscente, globoso, 10,0–12,5 x 10,0–12,5 cm, cálice não persistente no 

fruto maduro, opérculo sem columela. Sementes até 25 por fruto, 3,5–5,0 x 2,0 cm, com 

testa espessa e rugosa. 

 

Comentários:  

 Bertholletia excelsa apresenta folhas grandes (as maiores registradas para a RDS 

Tupé), com pequeno espaçamento entre as nervuras secundárias e capuz com apêndices 

voltados para dentro, sem formar um espiral. Segundo Mori e Lepsch-Cunha (1995), 

esta espécie é caracterizada por apresentar tronco cilíndrico, casca profundamente 

fissurada; face abaxial das folhas esbranquiçada; cálice com dois lobos e frutos 

arredondados que caem na maturidade com as sementes em seu interior. Segundo Mori 

e Prance (1990), a espécie é facilmente separada das demais pelos seus frutos redondos 

que caem com as sementes intactas na maturidade devido ao diâmetro da abertura 

opercular ser menor do que o tamanho das sementes, que permane cem dentro do fruto 

até serem removidas por cutias (Dasyprocta spp.). Os autores ressaltaram ainda que a 

combinação de sementes triangulares, testa lenhosa e embrião não diferenciado são 

encontrados somente nesta espécie.  
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Figura 5. Bertholletia excelsa. A) Casca externa e interna; B) Margem da folha levemente 
crenulada; C) Ápice da folha cuspidado; D) Base convexa; E) Flor em vista frontal; F) 
Androceu em corte longitudinal, evidenciando os apêndices do capuz voltados para dentro, sem 
formar espiral; G) Ovário tetralocular; H) Estigma geniculado, bem diferenciado da cúpula do 
ovário; I) Estame com filete intumescido na parte distal; J) Frutos redondos com abertura 
opercular pequena; K) semente com testa lenhosa. 
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 Bertholletia excelsa foi encontrada com flores na RDS Tupé no mês de janeiro, 

no entanto Mori e Lepsch-Cunha (1995) registraram o período de floração para os 

meses de outubro a dezembro e frutificação nos meses de janeiro e fevereiro. 

Distribuição:  

 Na RDS Tupé B. excelsa foi coletada em floresta de terra-firme; segundo Mori e 

Prance (1990), essa é uma espécie típica de ambientes não alagados, sendo encontrada 

nas Guianas e nas Floresta Amazônica da Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia e Brasil 

(Mori et al. 2010).  

Material examinado:  

AMAZONAS: Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, trilha entre 

comunidade do Julião e comunidade São João do Tupé, 19 jan 2011(fl.), Matta L. B. V.  et al. 

21 (INPA). 

Material complementar: 

AMAZONAS: Manaus, margem esquerda do rio Uatumã, 24 Nov 1956 (fl.), Rodrigues W. 243 

(INPA), Manaus, estrada do Aleixo, 28 Out 1974 (fl.), Prance, G.T & Ramos, J.F s.n. (INPA). 

MATO-GROSSO: s.m., estrada da Codemat, km 3, 27 Out 1976 (fl.), Miranda S. 341 (INPA). 

 

3. Couratari tenuicarpa A.C. Sm., Brittonia 2: 158. 1936 

Figura 6 

Árvores com tronco cilíndrico, com sapopemas. Casca externa cinza, fissuras verticais 

superficiais, com lenticelas. Casca interna amarelo-escuro. Lâmina foliar  elíptica, 

7,0–9,5 x 4,0–5,0 cm, glabra, coriácea; margem inteira ou levemente crenulada; ápice 

curto acuminado; base convexa; venação broquidódroma; nervura central pouco 

proeminente na face adaxial, proeminente na abaxial; pecíolo glabro, plano convexo, 

9,0–16,8 mm. Inflorescência terminal, racemosa; raque principal não ramificada, 

pilosa, 3,9–9,5 cm; pedicelo piloso, 10–22 mm. Flores zigomorfas; cálice com 6 

sépalas, triangulares, 2,5–3,5 x 2,5–3,0 mm, não imbricadas, rosa-escuro; pétalas 6, 

obovadas ou espatulada, 16–24 x 7–12 mm, imbricadas, rosa-claro; capuz com um 

duplo espiral interno de onde uma ponta extra se desenvolve; anel estaminal com 20 a 

25 estames, filetes retos, 0,2–0,4 mm, anteras rimosas, 0,3–0,5 mm; ovário ínfero, 
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Figura 6. Couratari tenuicarpa. A) Casca externa e interna; B) Folha com margem lisa e 
nervura central um pouco proeminente; C) Ápice curto acuminado; D) Base convexa; E) Flor 
em vista lateral; F) Androceu em corte longitudinal evidenciando o duplo espiral do capuz, com 
uma ponta externa se desenvolvendo do ápice do segundo espiral; G) Ovário trilocular; H) 
Ovário em corte transversal, cúpula do ovário umbonada com estigma pouco diferenciado; I) 
Estame com filete reto; J) Fruto cilíndrico, pouco lenhoso, com estrias longitudinais. 
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trilocular, 6–10 óvulos por lóculo, placentação axial, ovário umbonado, estigma, 0,5 

mm, pouco diferenciado. Fruto deiscente, cilíndrico, 4–5 x 1–1,5 cm, cálice não 

persistente no fruto maduro, opérculo com columela. Sementes 3,5–4 x 1,2–1,5 cm, 

arilo achatado formando uma asa que circunda toda a semente. 

Comentários:  

 Essa espécie tem como principais características para o seu reconhecimento o 

tronco com sapopemas; folhas pequenas com margem levemente crenada; flores com 

capuz com duplo espiral e uma ponta externa esponjosa; frutos bem pequenos e 

cilíndricos e sementes com arilo alado contornando toda sua circunferência. Mori e 

Prance (1990) colocaram C. tenuicarpa dentro de Couratari seção Microcarpa e devido 

à grande semelhança entre algumas espécies desta seção criou a superespécie Couratari 

multiflora da qual fazem parte C. multiflora, C. oligantha, C. riparia e C. tenuicarpa. 

Esses autores comentaram que as flores dessas espécies são muito similares e que elas 

diferem umas das outras apenas por poucas características das folhas (por exemplo, 

tamanho do pecíolo, textura e forma das folhas) e dos frutos. A espécie com maior 

chance de ser confundida com C. tenuicarpa é C. riparia, pois as duas são árvores que 

ocorrem em ambientes alagáveis, no entanto elas diferem no tamanho do seu pecíolo, 

que é maior em C. tenuicarpa, na forma do fruto e por serem alopátricas, com C. 

riparia estando confinada à Guyana e C. tenuicarpa estando amplamente distribuída na 

Amazônia central e ocidental. 

 Couratari tenuicarpa pode ser confundida ainda com C. oblongifolia pela 

similaridade de suas flores, embora essas espécies difiram no tamanho dos frutos, que 

são menores em C. tenuicarpa (até 5 cm) e no habitat, já que C. oblongifolia é uma 

planta típica de florestas não inundadas. 

 Na RDS Tupé C. tenuicarpa foi encontrada com flores e frutos no mês de julho, 

Mori e Prance (1990) reportaram a época de floração dessa espécie sendo de janeiro a 

junho. 

Distribuição:  

 Couratari tenuicarpa foi coletada na floresta de igapó inundada pelo Lago Tupé, 

não sendo muito abundante na área; segundo Mori e Prance (1990) essa é uma espécie 

típica de margens de rios e lagos e ocorre ao longo da bacia amazônica e no Suriname. 
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Material examinado:  

AMAZONAS: Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Lago Tupé, 10 Jul 

2010 (fl. e fr.), Matta L. B. V. &  J. Valsko 06 (INPA). 

Material complementar: 

PARÁ: Oriximinã, 18 Jul 1980 (fl.), Ferreira C. A. C. 1640 (INPA); s.m., 5 Jul 1967, Schultes 

R. E. 24590 (INPA). 

 

Eschweilera Mart. ex DC., Prodr. 3: 293. 1828 

Árvores de pequeno a grande porte. Tronco cilíndrico, com ou sem sapopemas. 

Lâmina foliar  glabra e coriácea, com venação broquidódroma; pecíolo com contorno 

plano-convexo. Inflorescência terminal ou axilar. Flores zigomorfas; cálice com 6 

sépalas; corola com 6 pétalas; capuz completamente enrolado pelo menos uma vez, 

estames livres formando um anel estaminal, anteras rimosas; ovário ínfero, 

normalmente bilocular, raramente tetralocular, vários óvulos por lóculo, placentação 

axial. Frutos deiscentes do tipo pixídio, opérculo sem columela.  Sementes 

normalmente com arilo lateral, raramente com arilo basal ou cobrindo toda a semente.  

Comentários: 

 Segundo Mori e Prance (1990), Eschweilera se distingue dos demais gêneros de 

Lecythidaceae por ser o único a apresentar um capuz completamente enrolado, 

formando espirais cujos apêndices não apresentam anteras; ovário umbonado, bilocular 

e sementes com arilo lateral.   

Distribuição:  

 Segundo Mori e Prance (1990) é o gênero mais amplamente distribuído de 

Lecythidaceae, ocorrendo no México, Panamá e Costa Rica, na América Central. Na 

América do Sul ocorre na costa Pacífica da Colômbia, por toda a Amazônia e Guianas e 

na costa Atlântica do Brasil, além do Cerrado e Caatinga.  Na RDS Tupé, foram 

encontrados 6 espécies de Eschweilera, sendo esse o gênero com o maior número de 

espécies na reserva. 
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4. Eschweilera amazonica R. Knuth, in Engler Pflanzenr. IV. 219a (Heft 

105): 109. 1939 

Figura 7 

Árvores com tronco e base cilíndricos. Casca externa marrom-acinzentado, lisa ou 

com fissuras verticais superficiais, sem lenticelas. Casca interna amarelo-avermelhado. 

Lâmina foliar  elíptica, 6,0–11,0 x 3,5–5,5 cm, glabra, coriácea; margem inteira; ápice 

acuminado; base decurrente; venação broquidódroma; nervura central proeminente nas 

duas faces; pecíolo glabro, plano convexo, 3,3–7,2 mm. Inflorescência terminal, 

racemosa; raque principal não ramificada, em zig-zag, pilosa, 5,0–6,5 cm; pedicelo 

piloso, 1–2 mm. Flores zigomorfas; cálice com 6 sépalas, ovadas, 3,0–5,2 x 3,5–4,5 

mm, imbricadas, verdes; pétalas 6, obovadas ou ovadas, 14,0–21,0 x 9,0–12,3 mm, 

imbricadas, amarelas; capuz enrolado duas vezes para dentro; anel estaminal com ca. de 

300 estames, filetes intumescidos na região distal, 0,8–1,7 mm, anteras rimosas, 0,3–0,4 

mm; ovário ínfero, bilocular, até 13 óvulos por lóculo, placentação axial, ovário 

umbonado, estigma, 1mm, pouco diferenciado. Fruto deiscente, campanulado, 6,0–11,0 

x 3,0–5,5 cm, cálice persistente no fruto maduro, opérculo sem columela. Sementes 1–4 

por fruto, 2,2–3,0 x 0,9–1,3 cm, arilo carnoso na região basal. 

Comentários:  

 Essa espécie pode ser reconhecida por seu tronco cilíndrico, casca quase lisa nas 

plantas mais jovens e com fissuras verticais superficiais nas plantas mais velhas; folhas 

bem pequenas (6-11 cm compr.) com nervura central proeminente nas duas faces; frutos 

campanulados e sementes com arilo basal.Segundo Mori (1990), E. amazonica é 

morfologicamente similar a E. amazoniciformis, com a qual compartilha frutos 

campanulados e estrutura do androceu similares, além de serem algumas das únicas 

espécies do gênero a apresentarem sementes com arilo basal. Elas diferem por E. 

amazonica apresentar flores com seis pétalas enquanto em E. amazoniciformis as flores 

são tetrâmeras; além disso, a primeira apresenta folhas maiores e menos coriáceas, com 

ápice menos acuminado que em E. amazoniciformis. 

 Na RDS Tupé foram coletados frutos maduros de E. amazonica no mês de 

fevereiro.  Mori e Prance (1990) registraram frutos maduros para a espécie nos meses de 

agosto a novembro e flores de novembro a janeiro. 
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Figura 7. Eschweilera amazonica. A) casca externa e interna; B) Face adaxial da folha brilhante 
e com nervura central proeminente; C) Face abaxial com nervura central proeminente; D) ápice 
acuminado; E)  Base decurrente; F) Ovário bilocular; G) Estame com filete apresentando parte 
distal intumescida; H) Fruto campanulado, sementes com arilo carnoso basal. 
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Distribuição:  

 Na RDS Tupé os espécimes de E. amazonica foram coletados em floresta de 

terra-firme, onde foram observados vários indivíduos em frutificação. No entanto, 

preferiu-se não coletá-los pois os frutos estavam totalmente destruídos pelos macacos. 

Mori e Prance (1990) também registraram a ocorrência dessa espécie em florestas de 

terra-firme, no entanto diferentemente das observações feitas na RDS, os autores 

citaram que essa espécie é bastante infrequente na mata, sendo a única espécie de terra-

firme encontrada neste estudo que não foi também registrada para a Flora da Reserva 

Ducke e nem para a Reserva 1501, do PDBFF. Ainda segundo Mori e Prance (1990), E. 

amazonica está distribuída na Amazônia brasileira em sua região central e oriental. 

Segundo Smith et al. (2010) a espécie é endêmica do Brasil sendo encontrada nos 

estados do Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. 

Material examinado: 

AMAZONAS: Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, trilha entre 

comunidade do Julião e comunidade São João do Tupé, 19 Fev 2011 (fr.), Matta L.B.V.  et al. 

27 (INPA); Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, trilha entre comunidade 

do Julião e comunidade São João do Tupé, 19 Fev 2011 (fr.), Matta L.B.V. et al. 28 (INPA). 

Material complementar: 

PARÁ: Tucuruí, 1 Set 1983 (fl.), Miranda F.E. 355 (INPA); s.m., 4 Nov 1970 (fl.), Rodrigues 

W. 8991 (INPA). 

 

5. Eschweilera atropetiolata S. A. Mori, Fl. Neotrop. Monogr. 21(2): 241. 1990 

Figura 8 

Árvores com tronco e base cilíndricos. Casca externa marrom-acinzentada, com placas 

estreitas e finas, sem lenticelas. Casca interna vermelha. Lâmina foliar  elíptica ou 

oblonga, 14,5–17,5 x 6,5–8,5 cm, glabra, coriácea; margem inteira; ápice curto 

acuminado; base convexa ou arredondada; venação broquidódroma; nervura central 

proeminente na face adaxial e saliente na face abaxial; pecíolo piloso, plano- convexo, 

12–17 mm. Inflorescência terminal, racemosa; raque principal não ramificada, pilosa, 

2–10 cm; pedicelo piloso, 3–8 mm. Flores zigomorfas; cálice com 6 sépalas, 

triangulares, 4,5–7,0 x 3,5–7,0 mm, não imbricadas, verdes; pétalas 6, obovadas ou 
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Figura 8. Eschweilera atropetiolata. A) Casca externa e interna; B) Face adaxial da folha com 
margem lisa, nervura central proeminente e nervuras secundárias e terciárias pouco evidentes; 
C) Face abaxial da folha com nervura central saliente; D) ápice da folha acuminado; E) base 
arredondada; F) Flor em vista frontal; G) Androceu em corte longitudinal evidenciando o capuz 
com duplo espiral; H) Ovário bilocular; I) Ovário em corte longitudinal umbonado e estigma 
pouco diferenciado; J) Estames com filetes levemente intumescidos na região distal; K) Fruto 
em forma de taça, sem columela. 
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ovadas, 24–35 x 15– 22 mm, imbricadas, brancas ou creme; capuz enrolado duas vezes 

para dentro; anel estaminal com ca. 300 estames, filetes retos, 1,8–2,7 mm, anteras 

rimosas, 0,5–0,7 mm; ovário ínfero, bilocular, 7–9 óvulos por lóculo, placentação axial, 

ovário umbonado, estigma, 1,2 mm, pouco diferenciado. Fruto deiscente, obcônico, 

3,0–5,5 x 3,3–5,0 cm, cálice persistente no fruto maduro, opérculo sem columela. 

Sementes com arilo carnoso lateral. 

Comentários:  

 Essa espécie pode ser reconhecida pela casca externa com estrias verticais finas, 

casca interna vermelha; folhas com face abaxial de aspecto esbranquiçado e manchas 

escuras depois de retiradas da árvore; flores brancas; frutos campanulados e sementes 

com arilo lateral. Segundo Mori e Prance (1990) esta espécie é caracterizada por um 

pecíolo relativamente longo, face abaxial com cutícula papilosa, androceu com duplo 

espiral e verticalmente orientado e frutos com exocarpo áspero e marrom-claro. Mori e 

Lepsh-Cunha (1995) dizem ainda que as principais características da espécie são sua 

casca levemente fissurada e seu pecíolo longo e enegrecido.  

 Na RDS Tupé, E. atropetiolata foi encontrada com flores nos meses de janeiro e 

fevereiro. Mori e Prance (1990) reportaram flores para a espécie nos meses de dezembro 

a maio e mencionaram que alguns materiais floríferos foram coletados em setembro. 

Mori e Lepsch-Cunha (1995) registraram o período de floração da espécie de janeiro a 

novembro e o de frutificação de março a novembro. 

Distribuição:  

 Na RDS Tupé a espécie foi coletada em floresta de terra-firme, sendo 

observados poucos indivíduos na área.  Segundo Mori e Prance (1990) o habitat comum 

da espécie são florestas não inundadas. Mori e Lepsch-Cunha (1995) mencionaram que 

E. atropetiolata é encontrada na Amazônia central; segundo Smith et al. (2010) esta é 

uma espécie endêmica do Brasil, sendo encontrada apenas nos estados do Amazonas e 

Rondônia. 

Material examinado: 

AMAZONAS: Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, trilha entre 

comunidade do Julião e comunidade São João do Tupé, 19 Fev 2011 (fl.), Matta L. B. V.  et al. 

25 (INPA). 
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Material complementar: 

AMAZONAS: Novo Aripurã, 23 Abr 1985 (fr.), Ferreira C. A. C. 5704 (INPA); Manaus, s.l., 1 

Ago 2001 (fr.), Pereira E. 42 (INPA); Manaus, s.l., 9 Jun 1965 (fr.), Rodrigue W. 7111 (INPA); 

s.m., 27 Mar 1995 (fr.), Sothers C. A. 373 (INPA). 

 

6. Eschweilera coriacea (DC.) S. A. Mori, Fl. Neotrop. Monogr. 21(2): 203. 1990  

Figura 9 

Árvores com tronco cilíndrico, com sapopemas. Casca externa marrom-escura, com 

um pouco de desprendimento, com lenticelas formando linhas verticais. Casca interna 

amarela. Lâmina foliar  elíptica, 14,5–22,0 x 6,0–7,0 cm, glabra, coriácea; margem 

inteira; ápice longo acuminado ou acuminado; base arredondada ou cuneada; venação 

broquidódroma; nervura central plana na face adaxial e saliente na abaxial; pecíolo 

piloso, plano convexo, 6,5–10,4 mm. Inflorescência terminal, paniculada; raque 

principal não ramifica, em zig-zag, pilosa, 5,5–11,5 cm; pedicelo piloso, 17,0–20,5 mm. 

Flores zigomorfas; cálice com 6 sépalas, ovadas, 4,0–5,0 x 3,0–3,6 mm, não 

imbricadas, verdes; pétalas 6, obovadas ou ovadas, 12–16 x 9–13 mm, imbricadas, 

amarelo-claras; capuz enrolado duas vezes para dentro; anel estaminal com 170 a 280 

estames, filetes retos, 0,9–1,2 mm, anteras rimosas, 0,5 mm; ovário ínfero, bilocular, 5–

7 óvulos por lóculo, placentação axial, ovário umbonado, estigma 1,5–2,0 mm, pouco 

diferenciado. Fruto deiscente, subgloboso, 1,5–2,4 x 3,4–4,8 cm, cálice persistente no 

fruto maduro, opérculo sem columela. Sementes até 10 por fruto, 2,1–2,4 x 1,4–1,7 cm, 

com arilo carnoso lateral. 

Comentários: 

 Essa espécie é reconhecida por seu tronco com sapopemas, casca externa 

marrom-escura e casca interna amarela; sépalas com a margem frequentemente 

avermelhada; fruto subgloboso e sementes com arilo carnoso lateral. Segundo Mori e 

Prance (1990), o reconhecimento em campo dessa espécie é facilitado por sua casca 

marrom-escura a preta; as flores com sépalas levemente gibosas, ou seja, sépalas 

intumescidas na base; capuz do androceu amarelo, formando um duplo espiral e frutos 

com a zona supracalicinal ereta e zona infracalicinal frequentemente truncada. 
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Figura 9. Eschweilera coriacea. A) Casca externa e interna; B) Face adaxial da folha com 
nervura central plana; C) Face abaxial da folha com nervura saliente; D) Ápice longo 
acuminado; E) Base cuneada; F) Face abaxial da folha com pontoações; G) Inflorescência com 
pedicelos longos; H) Ovário bilocular em corte transversal; I) Ovário em corte longitudinal com 
cúpula umbonada e estigma pouco diferenciado; J) Estame com filete reto; K) Fruto 
subgloboso; L) semente com arilo carnoso lateral. 
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 Segundo Hopkins e Mori (1999), E. coriacea é vegetativamente muito similar a 

E. truncata, diferindo desta por apresentar folhas com nervura central plana na face 

adaxial e saliente e pilosa na face abaxial, enquanto em E. truncata a nervura central é 

saliente e glabra nas duas faces. Mori e Lepsch-Cunha (1995) citaram ainda que em E. 

coriacea as veias terciárias são pouco salientes, as sépalas são mais espessadas, não 

imbricadas e os frutos são maiores (até 4,8 cm larg.) e mais lenhosos que em E. 

truncata.  

 Mori e Lepsch-Cunha (1995) comentaram ainda que no tratamento taxonômico 

de Eschweilera para Flora Neotropica (Mori e Prance, 1990), E. truncata foi citada 

como sinônimo em E. coriacea, mas trabalhos de campo e o estudo do espécime tipo de 

E. coriacea apontaram para a necessidade de revalidar E. truncata. 

 Na RDS Tupé E. coriacea foi coletada com flores em outubro; que concorda 

com o observado por Mori e Lepsch-Cunha (1995), que encontraram indivíduos floridos 

de outubro a novembro e frutos em janeiro e fevereiro. 

Distribuição:  

 Eschweilera coriacea foi coletada apenas em floresta de terra-firme na RDS 

Tupé, entretanto, Mori e Prance (1990) também observaram indivíduos ocorrendo em 

florestas periodicamente inundadas. Eschweilera coriacea é uma das espécies mais 

amplamente distribuídas e abundantes da família, sendo encontrada nas Guianas, 

Panamá e por toda a Amazônia. Ainda segundo Mori et al. (2010) E. coriacea é a 

espécie mais comum de Lecythidaceae na Amazônia Central, figurando como uma das 

espécies ecologicamente mais importantes dentro da família. Na RDS Tupé figurou 

como uma das espécies mais abundantes da família tanto nas observações em campo 

quanto nos trabalhos fitossociológicos realizados na reserva (Brito e Scudeller 2010; 

Brito et al. 2010; Rosa e Scudeller 2010). 

Material examinado: 

AMAZONAS: Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, comunidade São 

João do Tupé, trilha da copaíba, 11 Out 2005 (fl.), Borges R. A. 49 (INPA); Manaus, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Tupé, comunidade São João do Tupé, trilha da copaíba, 11 

Out 2005 (fl.), Borges R. A. 55 (INPA). 
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Material complementar: 

AMAZONAS: Manaus, Distrito agropecuário – Reserva 1501 (Km 41), 3 Fev 1990 (fr.), Cunha 

N. M. L. 895 (INPA); Manaus, s.l., 4 Abr 1962 (fr.), Rodrigues W. 3578 (INPA). 

 

7. Eschweilera tenuifolia (O. Berg) Miers, Trans. Linn. Soc. London 30: 255. 1874 

Figura 10 

Árvores com tronco e base cilíndricos. Casca externa marrom-acinzentada, fissurada, 

sem lenticelas. Casca interna amarelo-escura. Lâmina foliar  oblonga, 7,0–20,0 x 3,0–

5,5 cm, glabra, coriácea; margem inteira; ápice curto acuminado ou agudo; base 

convexa; venação broquidódroma; nervura central proeminente em ambas as faces; 

pecíolo glabro, plano convexo, 4–6 mm. Inflorescência terminal, racemosa; raque 

principal não ramificada, pilosa, 4 cm; pedicelo piloso, 2–3 mm. Flores zigomorfas; 

cálice com 6 sépalas, triangulares, 3 x 3–4 mm, imbricadas, amarelas com margem 

avermelhada; pétalas 6, obovadas, 17–23 x 14–15 mm, imbricadas, amarelo-claro; 

capuz enrolado duas vezes para dentro; anel estaminal com ca. de 200 estames, filetes 

intumescidos na região distal, 1,5 mm, anteras rimosas, 0,5 mm; ovário ínfero, 

bilocular, 29–31 óvulos por lóculo, placentação axial, ovário umbonado, estigma, 1,0–

1,5 mm, pouco diferenciado. Fruto deiscente, subgloboso, 3,5–5,5 x 4,5–6,8 cm, cálice 

não persistente no fruto maduro, opérculo sem columela. Sementes 30–50 por fruto, 2–

2,7 x 0,8–1,3 cm, com arilo carnoso cobrindo toda a superfície. 

 

Comentário:  

 Essa espécie é caracterizada por seu tronco cilíndrico; casca externa fissurada, 

casca interna amarelo-escura; folhas com nervura central proeminente nas duas faces; 

Inflorescência e pedicelo pilosos; frutos subglobosos e sementes angulares, em forma de 

cunha, completamente circundadas por um arilo carnoso. 

  Eschweilera tenuifolia é uma espécie peculiar dentro do gênero por ser a única 

espécie a apresentar sementes angulares, em forma de cunha e arilo carnoso ao redor de 

toda a superfície, o que a faz ser facilmente reconhecida e motivou Mori e Prance 

(1990) a criarem a seção Jugastrum, que é representada apenas por essa espécie. 
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Figura 10. Eschweilera tenuifolia. A) Ápice da folha curto acuminado; B) Base da folha 
convexa; C) Folha com nervura central proeminente na face adaxial; D) Nervura central 
proeminente na face abaxial; E) Ovário bilocular; F) Ovário em corte longitudinal com cúpula 
umbonada e estigma pouco diferenciado; G) Estames com filetes intumescidos na região distal; 
H) Fruto subgloboso; I) Fruto sem opérculo evidenciando a disposição das sementes; J) 
Sementes com arilo carnoso ao seu redor. 
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  Na RDS Tupé, a espécie foi encontrada com flores em dezembro e com frutos 

em fevereiro. Mori e Prance (1990) registraram o pico de floração dessa espécie de 

novembro a março. 

Distribuição:  

 Eschweilera tenuifolia é uma espécie muito comum e abundante nas florestas de 

igapó da RDS Tupé, especialmente nas áreas em torno do Lago Tupé. Segundo Mori e 

Prance (1990) essa espécie é comumente encontrada em florestas periodicamente 

inundadas dos Rios Amazonas, Negro, Solimões e Orinoco. 

Material examinado: 

AMAZONAS: Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, comunidade do 

Julião, na beira do igarapé, 11 Dez 2010 (fl. e fr.), Matta L. B. V. &   Brito W. R. 20 (INPA). 

 

8. Eschweilera tessmannii R. Knuth, in Engler, Pflanzenr IV. 219a (Heft 

105): 115. 1939 

Figura 11 

Árvores com tronco e base cilíndricos. Casca externa cinza, lisa ou com depressões 

pequenas, sem lenticelas. Casca interna vermelha. Lâmina foliar  elíptica ou estreito-

elíptica, 8,5–12,5 x 3,0–6,0 cm, glabra, coriácea; margem inteira; ápice curto acuminado 

ou agudo; base convexa; venação broquidódroma; nervura central proeminente na face 

adaxial e saliente na abaxial; pecíolo piloso, plano convexo, 7,5–12,0 mm. 

Inflorescência terminal, racemosa; raque principal não ramificada, pilosa, 5–14 cm; 

pedicelo piloso, 3,5–7,2 mm. Flores zigomorfas; cálice com 6 sépalas, ovadas, 3,5–6,0 

x 2,7–3,5 mm, não imbricadas, verdes; pétalas 6, obovadas, 7,5–13,0 x 6,7–8,6 mm, 

imbricadas, rosas; capuz enrolado duas vezes para dentro; anel estaminal com ca. de 

150 estames, filetes retos, 1 mm, anteras rimosas, 0,5 mm; ovário ínfero, bilocular, até 5 

óvulos por lóculo, placentação axial, estigma geniculado, 1 mm, bem diferenciado da 

cúpula do ovário. Fruto  deiscente, obcônico, 2–2,2 x 2,8–3,2 cm, cálice persistente no 

fruto maduro, opérculo sem columela. Sementes com arilo carnoso lateral. 
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Figura 11. Eschweilera tessmannii. A) Casca externa; B) Folha com nervura central 
proeminente na face adaxial; C) Base da folha convexa; D) Ápice curto acuminado; E) 
Inflorescência racemosa; F) Flores; G) Ovário bilocular; H) Estame com filete reto; I e J) Fruto 
em forma de taça. 
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Comentários:  

 Essa espécie caracteriza-se por apresentar tronco cilíndrico, casca lisa em 

indivíduos mais jovens e com depressões pequenas em indivíduos adultos, casca interna 

vermelha; folhas com nervura central proeminente na face adaxial e saliente na abaxial; 

pétalas rosas; frutos relativamente pequenos, em forma de taça.  

 Segundo Mori e Prance (1990) essa espécie se diferencia das demais por 

apresentar flores e folhas relativamente pequenas, eixo da inflorescência, pedicelo e 

hipanto com tricomas ferrugíneos e estigma relativamente longo e geniculado. Pode ser 

confundida com E. apiculata pela semelhança de suas folhas e por ambas apresentarem 

frequentemente flores em tons de rosa, diferindo uma da outra por E. apiculata ter a 

casca externa com descamações em forma de placas. 

 Na RDS Tupé foi coletada com flores em agosto e setembro. Mori e Lepsch-

Cunha (1995) reportaram a época de floração nos meses de setembro a janeiro e Mori e 

Prance (1990) de agosto a novembro. 

Distribuição:  

 Na RDS Tupé foi encontrada com freqüência em florestas de terra-firme. Mori e 

Prance (1990) também reportaram ambientes não alagados como habitat dessa espécie e 

mencionaram ainda que E. tessmannii é encontrada na Amazônia central e ocidental. No 

Brasil a espécie ocorre nos estados do Amazonas, Acre e Rondônia (Smith et al. 2010). 

Material examinado: 

AMAZONAS: Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, comunidade São 

João do Tupé, trilha da central, 29 Ago 2005 (fl.), Borges R. A. 18 (INPA); Manaus, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Tupé, comunidade São João do Tupé, trilha da central, 30 Ago 

2005 (fl.), Borges R. A. 22 (INPA). Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, 

comunidade São João do Tupé, trilha do Acássio, 13 Out 2005 (fl.), Borges R. A. 77 (INPA). 

Material complementar:  

ACRE: Mâncio Lima, estrada do Isac, aprox. 7 km da cidade, 24 Mar 1992 (fr.), Ferreira C. et 

al.10924 (INPA). AMAZONAS: Jutaí, Rio Solimões, margem direita, próxima a foz do Rio 

Jutaí, 6 Mai 1986 (fr.), Ferreira C. 7329 (INPA). 

 



 

49 
 

9. Eschweilera truncata A. C. Sm., Bull. Torrey Bot. Club 60(6): 382, t. 21, f. 2. 1933. 

Figura 12 

Árvores com tronco e base cilíndricos. Casca externa marrom-escuro, quase lisa, com 

estrias verticais finas, sem lenticelas. Casca interna amarela. Lâmina foliar  elíptica, 

11,0–19,0 x 4,5–7,0 cm, glabra, coriácea; margem inteira; ápice longo acuminado ou 

acuminado; base convexa; venação broquidódroma; nervura central proeminente na face 

adaxial e saliente na face abaxial; pecíolo glabro, plano convexo, 7,5–11,0 mm. 

Inflorescência terminal, racemosa; raque principal não ramificada, glabra, 3,5–9,0 cm; 

pedicelo glabro, 3,5–6,0 mm. Flores zigomorfas; cálice com 6 sépalas, oblongas, 6,3–

8,7 x 3,5–4,4 mm, imbricadas, verdes; pétalas 6, obovadas, 20–30 x 13–19 mm, 

imbricadas, amarelo-claras; capuz enrolado duas vezes para dentro; anel estaminal com 

236 a 271 estames, filetes retos, 0,8 mm, anteras rimosas, 0,4 mm; ovário ínfero, 

bilocular, 5–7 óvulos por lóculo, placentação axial, estigma obcônico, 1,1 mm, 

diferenciado da cúpula do ovário. Fruto deiscente, globoso, 1,5 x 4 cm, cálice 

persistente no fruto maduro, opérculo sem columela. Sementes 2 por fruto, 1,8–2 x 1,4–

1,5 cm, com arilo carnoso lateral. 

Comentários:  

 As principais características que diferenciam a espécie são o tronco marrom-

escuro, com casca interna amarela; as raques das inflorescências glabras e angulares; 

estigma diferenciado do ápice do ovário; frutos globosos, com cálice persistente e 

sementes com arilo carnoso lateral. Pode ser confundida vegetativamente com E. 

wachenheimii e E. bracteosa, que também apresentam tronco escuro e casca interna 

amarela, no entanto as árvores de E. wachenheimii são relativamente pequenas (até 23 

m), com seus galhos formando conspícuos ângulos retos com o tronco e E. bracteosa 

possui folhas grandes (até 28 cm compr.). 

 Na RDS Tupé, E. truncata foi coletada com flores de agosto a outubro. Mori e 

Lepsch-Cunha (1995), registraram a época de floração dessa espécie nos meses de 

janeiro e fevereiro. 
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Figura 12. Eschweilera truncata. A) Casca externa e interna; B) Folha com nervura central 
proeminente na face adaxial; C) Nervura central da folha saliente na face abaxial; D) Ápice da 
folha longo acuminado; E) Base convexa; F) Raque angulosa com botões; G) Botão; H) Estame 
com filete reto; I) Fruto subgloboso; J) Semente com arilo carnoso lateral.     
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 Distribuição:  

 Na RDS Tupé foi encontrada com frequência em florestas de terra-firme, sendo 

uma espécie típica desse tipo de habitat (Mori e Prance 1990). Segundo Mori e Lepsch-

Cunha (1995) ocorre na Amazônia central e ocidental. É uma espécie endêmica do 

Brasil, ocorrendo nos estados do Amazonas, Acre e Rondônia (Smith et al. 2010). 

Material examinado:  

AMAZONAS: Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, comunidade São 

João do Tupé, trilha do Acássio, 31 Ago 2005 (fl.), Borges R. A. 43 (INPA); Manaus, Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, comunidade São João do Tupé, trilha da copaíba, 11 

out 2005 (fl.), Borges R. A. 50 (INPA). 

Material complementar: 

AMAZONAS: Manaus, Reserva Ducke, 6 Jan 1966 (fr.), Rodrigues W. &  Osmarino7387 

(INPA); Manaus, Reserva Ducke, 27 Fev 1996 (fr.), Souza M. A. D. et al. 229 (INPA). 

 

10. Lecythis poiteaui O. Berg, in Mart., Fl. Bras 14(1): 615. 1859 

Figura 13 

Árvores com tronco e base cilíndricos. Casca externa marrom, fissuras verticais 

superficiais, com lenticelas. Casca interna amarelo-vivo. Lâmina foliar  elíptica, 11,5–

17,5 x 4,0–7,5 cm, glabra, coriácea; margem crenulada; ápice acuminado; base convexa 

ou arredondada; venação broquidódroma; nervura central proeminente na face adaxial e 

saliente na abaxial; pecíolo glabro, plano convexo, 8–13 mm. Inflorescência terminal, 

racemosa; raque principal não ramificada, glabra, 9–19 cm; pedicelo glabro, 4–6 mm. 

Flores zigomorfas; cálice com 6 sépalas, ovadas, 8–12,5 x 7,5–10,5 mm, imbricadas, 

verdes; pétalas 6, ovadas com as margens revolutas, 35 x 22–25 mm, imbricadas, 

verdes; capuz plano; anel estaminal com mais de 1000 estames, filetes intumescidos na 

região distal, 3-4 mm, anteras rimosas, 0,8–1 mm; ovário ínfero, 4-locular, 12–16 

óvulos por lóculo, placentação axial, estigma geniculado, 6 mm, bem diferenciado da 

cúpula do ovário. Fruto subgloboso, 2–7 x 6 cm, cálice persistente no fruto maduro, 

opérculo sem columela. Sementes 4–6 por fruto, com arilo carnoso na região basal. 
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Figura 13. Lecythis poiteaui. A) Casca externa e interna; B) Folha com face adaxial brilhante e 
margem crenulada; C) Face abaxial da folha; D) Ápice acuminado; E) Base arredondada, 
decurrente; F) Flor em vista frontal; G) Androceu em corte longitudinal evidenciando o capuz 
do tipo plano; H) Ovário tetralocular; I) Estigma geniculado bem diferenciado da cúpula do 
ovário; J) Estame com filete intumescido na região distal; K) Fruto subgloboso. 
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Comentários:  

 Essa espécie tem como principais características o tronco cilíndrico, casca 

interna amarelo-vivo; folhas com face adaxial brilhante e margem crenulada, face 

abaxial com cutícula papilosa; flores com capuz plano e pétalas verdes com margens 

revolutas; frutos subglobosos, sementes com arilo basal.  Segundo Mori e Lepsch-

Cunha (1995) essa espécie caracteriza-se também por inflorescências que se projetam 

acima da periferia da copa e flores com antese noturnas com Ca. 1000 estames.  

 Segundo Mori e Prance (1990), L. poiteaui é similar a L. barnebyi S.A. Mori e L. 

brancoensis (R. Knuth) S.A. Mori, devido ao comparilhamento de alguns caracteres 

diagnósticos como inflorescência terminal, capuz plano com apêndices anteríferos e 

estames do anel estaminal numerosos e densamente unidos. Lecythis poiteaui e L. 

barnebyi são similares morfologicamente e são as únicas espécies de Lecythidaceae 

neotropicais conhecidas por serem polinizadas por morcegos (Mori e Lepsch-Cunha 

1995). Alguns caracteres florais dessas espécies como flores noturnas, inflorescência 

projetada acima da copa, estames numerosos, emissão de um odor fétido pelas flores e 

pétalas verdes revolutas, foram usadas por Mori e Prance (1990) para justificar a criação 

da seção Poiteaui. Nessa seção são incluídas as três espécies que apresentam essa 

síndrome típica de flores polinizadas por morcegos, L. poiteaui, L. barnebyi e L. 

brancoensis. 

  As diferenças mais marcantes entre L. poiteaui e L. barnebyi são as folhas 

menores e com menos pares de veias laterais em L. poiteaui e a região abaxial das 

pétalas rosas ou vermelhas em L. barnebyi ( vs. verdes ou brancas em L. poiteaui). 

 Em campo foram observadas muitas abelhas pequenas visitando as flores que já 

haviam caído da árvore e estavam no chão. 

 Na RDS Tupé L. poiteaui foi coletada com flores em novembro. Mori e Lepsch-

Cunha (1995) registraram a época de floração da espécie de julho a setembro e Mori e 

Prance (1990) reportaram a presença de flores de outubro a março e de frutos de abril a 

junho. 
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Distribuição:  

 Na RDS Tupé L. poiteaui foi encontrada com freqüência em floresta de terra-

firme, também tendo sido reconhecida por Mori e Prance (1990) como uma espécie de 

florestas não inundadas. Os mesmos autores mencionaram que a espécie é encontrada 

no Suriname, Guiana Francesa e na Amazônia brasileira, ocorrendo nas vizinhanças de 

Manaus até a foz do Rio Amazonas, no Pará. 

Material examinado: 

AMAZONAS: Manaus, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, comunidade do 

Julião, na beira do igarapé, 14 Nov 2010 (fl.), Matta L. B. V. &  Brito W. R. 19 (INPA). 

Material complementar: 

AMAZONAS: Manaus, Reserva Ducke, estrada do acampamento a 200 m da pista, 12 Dez 

1969 (fl.), Pires O. 19 (INPA); Manaus, estrada Tarumã, próximo à Ponta Negra, 10 Jan 1967 

(fl.), Prance G. T. et al. 3923 (INPA); Manaus, Rodovia Manaus - Itacoatiara, trilha L-05, km 

6,5, 14 Mar 2003 (fr.), Castilho et al. s.n. (INPA); Manaus, Rodovia Manaus - Itacoatiara, trilha 

L-04, km 5,5, 4 Dez 2002 (fr.), Pereira E. C. 260 (INPA). 

DISCUSSÃO 

 Ribeiro et al.(1999) observaram que as Lecythidaceae não apresentam caracteres 

vegetativos óbvios para a separação das espécies, o que torna sua diferenciação em 

estádio vegetativo um pouco complicada.  Mori e Prance (1990) pontuaram que, 

especialmente dentro do gênero Eschweilera, a diferenciação de espécies se torna ainda 

mais difícil devido a sua similaridade morfológica. No presente trabalho, foi observada 

uma grande semelhança entre as espécies estudadas e percebeu-se que os caracteres 

vegetativos mais úteis na separação de espécies foram a cor e tipo da casca externa, a 

cor da casca interna e algumas características das folhas como forma, pilosidade do 

pecíolo, tamanho e tipo de venação; sendo alguns desses caracteres destacados também 

por Ribeiro et al. (1999) como os mais úteis para diferenciar as espécies dentro da 

família.  

 Os tipos de casca externa variaram de lisa a profundamente fissurada e a casca 

interna apresentou cores variáveis, sendo um dos caracteres mais importantes para a 
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diferenciação das espécies; foram notadas ainda algumas diferenças entre as folhas das 

espécies, principalmente entre gêneros diferentes.  

 Em A. lineata a casca externa é quase lisa, mas apresenta um pouco de 

desprendimento e lenticelas que são orientadas verticalmente (Fig. 4A); suas folhas são 

diferentes por ser a única das espécies estudadas a apresentar venação eucamptódroma 

(Fig. 4B), o que a torna facilmente separável de todas as outras espécies, que possuem 

venação broquidódroma. 

 As espécies que apresentaram a casca externa mais lisa, sem desprendimentos ou 

lenticelas foram E. amazonica (Fig. 7A) e E. tessmannii (Fig. 11A); segundo Ribeiro et 

al. (1999) essa é uma característica comum em indivíduos mais jovens de E. tessmannii, 

já que em árvores mais velhas a casca torna-se irregular ou rugosa. Foi observado em 

campo que essa característica também ocorre em E. amazonica, onde indivíduos mais 

jovens têm a casca mais lisa e as plantas adultas apresentam casca irregular. Mas, apesar 

dessa característica em comum, as duas espécies são bem diferentes na coloração de sua 

casca; com E. amazonica apresentando casca externa marrom-acinzentada e casca 

interna amarelo-avermelhado (Fig. 7A); e E. tessmannii cuja casca externa é cinza e a 

interna é vermelha (Fig. 11A). Casca interna vermelha também foi observada em E. 

atropetiolata, mas ela se diferencia de E. tessmannii por sua casca externa ser marrom-

acinzentada, apresentar placas estreitas e finas e suas folhas possuírem a face abaxial 

esbranquiçada (Figs. 8A e C), que segundo Mori e Lepsch-Cunha (1995) é causada pela 

presença de uma cutícula muito espessa e ornamentada que os autores denominaram 

cutícula papilosa.  

 Duas das espécies estudadas (E. coriacea e E. truncata) são frequentemente 

confundidas entre si pela semelhança de seus caracteres vegetativos; essa confusão 

ocorre porque ambas apresentam troncos com pouco desprendimento e coloração 

marrom bem escuro e folhas bastante semelhantes, ainda assim podemos diferenciar 

essas espécies por algumas características divergentes. Em E. coriacea normalmente 

existem lenticelas verticalmente orientadas no tronco, a presença de sapopemas é 

frequente, a nervura central é plana na face adaxial e saliente na face abaxial com 

presença de tricomas, além disso ocorrem pontoações acastanhadas por toda a lâmina 

foliar (Figs. 9A - F). Já em E. truncata não há sapopemas nem lenticelas nos troncos, as 

folhas possuem nervura central glabra, proeminente na face adaxial e saliente na face 
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abaxial e, quando ocorrem pontoações na face abaxial da lâmina, elas são bem 

espaçadas umas das outras (Fig. 12A - C). 

 A única espécie de Eschweilera estudada que apresentou casca fissurada foi E. 

tenuifolia, que possui ainda casca interna amarelo-escura e folhas oblongas com nervura 

central proeminente nas duas faces (Figs. 10C e D). Esta é uma espécie muito comum 

na RDS Tupé em áreas alagadas pelo Rio Negro. Nessas áreas de igapó também é 

possível encontrar Couratari tenuicarpa, mas em número bem menor que E. tenuifolia; 

essa espécie é caracterizada por sua casca externa cinza com fissuras superficiais e 

lenticelas, casca interna amarelo-escura e folhas relativamente pequenas com um longo 

pecíolo (até 16 mm de comprimento) (Fig. 6A e D).  

 As duas espécies mais facilmente reconhecidas em campo foram Lecythis 

poiteaui e Bertholletia excelsa por apresentarem características bem diagnósticas. Em L. 

poiteaui a casca interna é de um amarelo bem vivo e as folhas têm a face adaxial 

brilhante e a margem crenulada (Figs. 13A e B), sendo a única das espécies estudadas 

que não apresenta margem inteira; B. excelsa apresenta fissuras profundas em sua casca 

externa e folhas grandes, obovadas a oblongas, com ápice cuspidado (Figs. 5A - C), 

diferente das outras espécies que apresentam ápice acuminado. Essas duas espécies 

apresentam em comum a face abaxial da lâmina com cutícula do tipo papilosa, 

semelhante àquela encontrada em E. atropetiolata. 

 Apesar da dificuldade de separação das espécies em seu estádio vegetativo, 

acreditamos que uma coleta feita de forma acurada com anotações e fotografias de 

características importantes para a identificação das espécies, como a casca externa e 

interna pode levar ao reconhecimento das mesmas, mas enfatizamos a importância da 

coleta de material fértil para sanar qualquer dúvida quanto à correta identificação das 

espécies e também para registro de material testemunho.   

 Com relação aos caracteres reprodutivos, as flores de Lecythidaceae podem ter 

simetria radial ou bilateral, dependendo do tipo de androceu que possuem. Dentre as 

espécies estudadas A. lineata é a única que apresenta flores actinomorfas, sendo por isso 

facilmente separada das demais espécies, que são todas zigomórficas. Os filetes de 

A.lineata são conatos formando um tubo estaminal cujas anteras ficam dispostas em 

diferentes alturas ao longo do tubo (Fig. 4G). Nunca foi feito um estudo de polinização 
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para essa espécie, mas Prance e Mori (1979) acreditam que ela seja polinizada por 

pequenos insetos devido às pequenas dimensões de suas flores.  

 Para as demais espécies, que apresentam simetria bilateral, os estames são livres 

e formam um anel estaminal em volta do estigma, além essas plantas apresentarem 

lígula (prolongamento do androceu) e capuz, estruturas que as tornam únicas na 

natureza. O tipo de capuz e os apêndices que o androceu apresenta estão fortemente 

relacionado com seus polinizadores; Mori et al. (2010) classificaram os apêndices do 

androceu de Lecythidaceae em quatro tipos: 1) estames – apêndices com anteras férteis; 

2) estaminódios – possuem anteras, mas elas são estéreis, usadas somente como 

recompensa alimentar para os polinizadores; 3) estames vestigiais – sem anteras ou com 

anteras rudimentares e 4) estames vestigiais que produzem néctar. Os tipos de capuz são 

muito variáveis e foram observados quatro tipos diferentes dentro das espécies 

estudadas. Tsou e Mori (2007) destacaram que a forma do capuz é uma característica 

importante para separar os gêneros, o que também foi observado neste estudo. 

 Prance e Mori (1979) destacaram que todas as espécies do gênero Eschweilera 

são caracterizadas por capuzes que são completamente enrolados pelo menos uma vez 

para dentro. Em todas as espécies estudadas do gênero Eschweilera, o capuz é enrolado 

duas vezes para dentro (duplo espiral) (Fig. 8G); Mori et al. (2010) sugeriram que para 

espécies com esse tipo de capuz os apêndices proximais são vestigiais, com anteras 

rudimentares e os apêndices distais possuem anteras vestigiais que produzem néctar. 

Mori e Prance (1981) destacaram que os principais polinizadores desse tipo de flor são 

abelhas do grupo Euglossinae, pois elas possuem longos aparelhos bucais que permitem 

sugar o néctar no interior do capuz, os autores sugeriram ainda que esse tipo de capuz 

talvez seja uma resposta às pressões de seleção exercida no percurso de sua evolução 

pelas abelhas Euglossinae e ressaltaram que tanto as abelhas quanto as Lecythidaceae 

com esse tipo de androceu são confinados à região Neotropical.  

 O gênero Couratari é o único dentro da família que possui uma aba externa 

partindo do ápice do segundo espiral do capuz estaminal, que é considerada uma 

sinapomorfia do gênero por Mori et al. (2007). Devido a algumas diferenças 

morfológicas dentro do grupo, Couratari foi dividido por Mori e Prance (1990) em três 

seções (Echinata, Couratari e Microcarpa) de acordo com o tipo de aba externa, 

características do fruto (como dureza e lenhosidade) e tipos de tricomas. Couratari 
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tenuicarpa foi incluída na seção Microcarpa pelos autores por possuir o capuz enrolado 

duas vezes para dentro com a aba externa labelada, que no caso de C. tenuicarpa 

também é esponjosa (Fig.6F); pelos frutos coriáceos (Fig. 6J) e por não possuírem 

tricomas estrelados. Assim como nas espécies do gênero Eschweilera, C. tenuicarpa 

também possui estames vestigiais que produzem néctar no ápice do capuz, e por isso é 

também polinizada por abelhas Euglossinae (Mori e Prance 1981). 

 Para as espécies do gênero Lecythis, o tipo de androceu é muito variável, sendo 

classificado por Mori et al. (2010) em dois grandes grupos: planos (com quatro 

subtipos) e com estames vestigiais voltados para dentro (com dois subtipos); em L. 

poiteaui o capuz é plano e possui estames vestigiais produtores de néctar (Fig. 13G), 

esta e mais uma espécie do gênero (L. barnebyi) são polinizadas por morcegos e 

possuem algumas síndromes relacionadas a esse tipo de polinizador que foram 

observadas por Mori et al. (1978) tais como: flores noturnas, estames numerosos 

(chegando a mais de 1000 em L. poiteaui), emissão de um odor fétido pelas flores e 

pétalas verdes e revolutas (Fig. 11F).  

  Em Bertholletia excelsa os estames são vestigiais e direcionados para o interior 

do capuz, onde produzem néctar (Fig. 5F), sendo esse tipo de capuz exclusivo do 

gênero. Maués (2006) mencionou que devido ao capuz do androceu pressionar a cúpula 

do ovário e pelas pétalas pressionarem as laterais do androceu, bloqueando a entrada na 

flor (Fig. 5E), somente abelhas mais robusta dos gêneros Bombus, Centris, Epicharis, 

Eulaema e Xylocopa têm força suficiente para empurrar o capuz e polinizar 

efetivamente as flores de Bertholletia.  

 Outras características florais importantes para a diferenciação das espécies foram 

o número de sépalas, que variou de dois em B. excelsa a seis em todas as outras 

espécies, com A. lineata tendo número de sépalas variando de cinco a seis. O número de 

pétalas também foi seis na maioria das espécies, com exceção de A. lineata que possui 

cinco pétalas; o número de estames variou de 20 a 50 (A. lineata e C. tenuicarpa) até 

mais de 1000 (L. poiteaui) (Fig. 13F), com a maioria das espécies ficando na faixa de 

100 a 300 estames. Ainda com relação aos estames todos apresentaram anteras rimosas 

e os filetes foram encontrados em duas formas, intumescidos na região distal, próximo à 

antera em B. excelsa (Fig. 5I), E. amazonica (Fig. 7G), E. tenuifolia (Fig. 10G) e L. 

poiteaui (Fig. 13J), ou retos nas demais espécies.  
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 Os ovários das espécies estudadas são todos ínferos e seus óvulos apresentam 

placentação axial, que são características comuns para as espécies neotropicais da 

família como descrito por Mori e Lepsch-Cunha (1995). O número de lóculos é uma 

característica útil para separar alguns gêneros (Prance e Mori 1979). Eschweilera 

apresenta tipicamente 2 lóculos (Fig. 8H), que foi o número encontrado em todas as 

espécies do gênero estudadas; poucas espécies de Eschweilera apresentaram quatro 

lóculos. Para Couratari o ovário é tipicamente trilocular, o que foi observado em C. 

tenuicarpa (Fig. 6G). Allantoma lineata, B. excelsa e L. poiteaui apresentaram 4 lóculos 

(Figs. 4E; 5G; 13H, respectivamente) que também são considerados pelos mesmos 

autores características diagnósticas para esses gêneros, com a ressalva que A. lineata 

pode apresentar flores com cinco lóculos no mesmo indivíduo.  

 A forma do estigma também foi uma característica floral considerada importante 

no presente estudo. Em Eschweilera pode-se observar três tipos principais de estigma. 

Nas espécies Eschweilera amazonica, E. atropetiolata (Fig. 8I), E. coriacea (Fig. 9I) e 

E. tenuifolia (Fig. 10F) a cúpula do ovário apresentou formato umbonado e o estigma 

não era bem diferenciado da mesma; em E. truncata o estigma tinha o formato obcônico 

e era diferenciado da cúpula do ovário e em E. tessmannii o estigma era geniculado e 

bem diferenciado da cúpula do ovário. Os estigmas de todas as espécies variaram de 1-2 

mm de comprimento. Com relação às espécies dos outros gêneros, A. lineata apresentou 

o estigma curto (ca. de 1mm compr.), no entanto diferenciado da cúpula do ovário (Fig. 

4F), enquanto em B. excelsa e L.poiteaui o estigma foi longo, geniculado e oblíquo, 

chegando a 4mm em B. excelsa e 6mm em L. poiteaui (Fig. 5H e 13I, respectivamente).  

 A forma dos frutos e o tipo e posição do arilo na semente também foram 

caracteres úteis na identificação das espécies. Todas as espécies estudadas possuiram 

frutos deiscentes do tipo pixídio, esses frutos se caracterizam por serem lenhosos e 

apresentarem um opérculo, que é a estrutura que sela a região de abertura do fruto. 

Existem diferenças taxonomicamente importantes na forma desses frutos e no tamanho 

relativo de suas zonas.  

 Em Allantoma lineata os frutos são lenhosos, cilíndricos e seu opérculo possui 

uma extensão chamada columela (Figs. 4H e J); essa estrutura também aparece em C. 

tenuicarpa, mas seus frutos são menores e levemente triangulares em secção 

transversal, além de não serem tão lenhosos (Fig. 6J); nessas duas espécies, a zona 
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supracalicinal é muito reduzida, sendo difícil fazer a diferenciação entre a linha de 

cicatrizes das sépalas e a linha de deiscência do opérculo.  

 As espécies de Eschweilera estudadas apresentaram frutos campanulados (E. 

amazonica) (Fig. 7H), obcônicos (E. atropetiolata e E. tessmannii) (Figs. 8K; 9I e J) ou 

subglobosos a globosos (E. coriacea, E. tenuifolia e E. truncata) (Fig. 9K; 10H e 12I, 

respectivamente). A maioria dos frutos apresentou cálice persistente na linha de 

cicatrizes das sépalas, com exceção de E. tenuifolia, e nenhuma possui columela no 

opérculo. O tamanho das zonas supra e infracalicinal foi variável, onde os frutos 

campanulados e em forma de taça apresentaram a zona supracalicinal muito reduzida e 

os frutos globosos e subglobosos, ao contrário, apresentaram a zona infracalicinal mais 

reduzida.  

 Em L. poiteaui os frutos são subglobosos com a zona infracalicinal muito 

reduzida e com cálice persistente na linha de cicatrizes das sépalas (Fig. 13K). Os frutos 

de B. excelsa apresentam uma particularidade, pois apesar de terem uma abertura 

opercular, o tamanho do orifício do opérculo é menor que o diâmetro das sementes 

fazendo com elas fiquem retidas dentro do fruto até eles caírem da árvore quando estão 

maduros, sendo por isso considerados frutos funcionalmente indeiscentes (Prance e 

Mori 1978) (Fig. 5J). 

 Os arilos de Lecythidaceae, quando presentes, podem ser carnosos ou 

membranáceos (em forma de asas), e podem estar localizados na base da semente, em 

sua lateral ou circundando toda a semente. Nas espécies estudadas foram encontrados 

tanto arilos carnosos quanto secos e estes estavam posicionados na base, na lateral ou ao 

redor das sementes. Mori e Prance (1981) destacaram que as características do arilo 

estão diretamente relacionadas ao modo de dispersão da planta, que no caso de 

Lecythidaceae pode ser feita por animais, pela água ou pelo vento. 

 A maioria das espécies do gênero Eschweilera (E. atropetiolata, E. tessmannii, 

E. truncata e E. coriacea) apresentou arilo carnoso lateral (Figs. 9L e 12J), que é 

comum nas espécies do gênero; Prance e Mori (1983) mencionaram que papagaios, 

araras e macacos se alimentam das sementes de algumas espécies de Eschweilera e 

acabam destruindo-as, mas destacaram que outros animais comem somente o arilo 

lateral, deixando a semente intacta.  Eschweilera amazonica foi uma exceção dentro do 

gênero, destoando das demais espécies de Eschweilera por apresentar arilo basal (Fig. 
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7H). Esta é uma característica encontrada normalmente em espécies do gênero Lecythis, 

como é o caso de L. poiteaui, onde o arilo também é basal e recobre o funículo; por ser 

nutritivo, esse arilo atrai animais que dispersam a semente enquanto se alimentam dele 

(Mori e Prance 1981). Esse tipo de arilo carnoso encontrado nos gêneros Eschweilera e 

Lecythis é típico de espécies dispersas por animais por serem atrativos e nutritivos. 

 Na reserva foram encontradas duas espécies dispersas pela água (E. tenuifolia e 

A. lineata) e uma pelo vento (C. tenuicarpa).  Eschweilera tenuifolia apresentou 

sementes angulares e arilo carnoso ao redor de toda a semente (Figs. 10I e J). Segundo 

Mori e Prance (1990) suas sementes caem na água quando o opérculo se abre e este tipo 

de arilo que possuem permite que as sementes flutuem (por pelo menos quatro meses) e 

sejam levadas pelas correntes dos rios; ainda segundo esses autores, os frutos são 

frequentemente atacados por roedores que abrem o pixídio imaturo com os dentes e 

comem as sementes imaturas. Em A. lineata a dispersão também ocorre pela água, suas 

sementes possuem a testa que as recobre rugosa e asas vestigiais, diferente das demais 

espécies do gênero, que possuem asas laterais (Fig. 4I); no caso de A. lineata as 

sementes flutuam na água por causa de sua grande quantidade de óleo (Ducke 1948) e 

podem permanecer viáveis por até três meses (Prance e Mori 1979). Em C. tenuicarpa o 

arilo é membranáceo e achatado, formando asas que circundam toda a semente, o que é 

uma característica típica de plantas dispersas pelo vento. 

  

CONCLUSÕES 

 A partir da realização desse estudo foi possível aumentar o número de gêneros 

conhecidos na RDS Tupé de dois para cinco, e o número de espécies de quatro para dez, 

ficando clara a importância de trabalhos com enfoque taxonômico, onde além do 

incremento de espécies há também o fator de confiabilidade nas identificações.  

 Destaca-se também que o período de um ano de coletas para espécies de 

Lecythidaceae foi insuficiente para uma melhor amostragem das espécies, pois a 

floração e frutificação das mesmas não são regulares e provavelmente são supra-anuais, 

como em muitas espécies tropicais. 

 O programa Delta se mostrou uma ferramenta muito útil e prática em trabalhos 

taxonômicos, auxiliando satisfatoriamente a geração das chaves de identificação e sendo 
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fundamental no fator economia de tempo por padronizar todas as descrições das 

espécies. 

 Dos 57 caracteres utilizados nas descrições das espécies, 15 foram mais 

importantes para a identificação das espécies. Entre as características vegetativas 6 se 

mostraram muito importantes na delimitação das espécies: habitat, tipo e cor da casca 

externa, cor da casca interna, proeminência da nervura central e pilosidade do pecíolo. 

Vale destacar que é fundamental as coletas de Lecythidaceae serem feitas dando-se 

atenção especial à casca que é um dos principais caracteres utilizados na diferenciação 

das espécies, no entanto não pode ser preservada no material coletado. É muito 

importante fazer um corte para a observação da casca interna, sendo necessárias 

anotações detalhadas sobre o aspecto e cor da casca externa e cor da casca interna, 

preferencialmente com fotos da mesmas.  

 Com relação aos caracteres reprodutivos 9 podem ser destacados como os 

principais para a identificação das espécies: pilosidade da raque, pilosidade e tamanho 

do pedicelo, simetria da flor, tipo de capuz, forma dos filetes, forma do estigma, forma e 

tamanho do fruto e o tipo de arilo. Apesar de todas essas características serem 

preservadas nas plantas secas é muito importante que nas coletas, algumas flores sejam 

conservadas em álcool para facilitar os estudos em laboratório.  
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APÊNDICE 1 – Tabela dos caracteres vegetativos e reprodutivos utilizados na 
elaboração das chaves e descrições taxonômicas 

 

 Lista de caracteres  
1.Habitat 20. Pecíolo <contorno> 39. Tipo de capuz  
2. Hábito 21. Pecíolo <tamanho> 40. Estames <número> 
3. Altura da planta 22. Inflorescência <posição e 

tipo> 
41. Forma dos filetes 

4. Tipo de tronco 23. Raque principal 
<ramificação> 

42. Tamanho dos filetes 

5. Base do tronco 24. Raque <pilosidade> 43. Deiscência das anteras 
6. Casca externa <cor> 25. Raque <tamanho> 44. Tamanho das anteras 
7. Casca externa <tipo> 26. Pedicelo <pilosidade> 45. Ovário <posição> 
8. Casca externa <presença de 
lenticelas> 

27. Pedicelo <tamanho> 46. Ovário <número de lóculos> 

9. Casca interna <cor> 28. Simetria das flores 47. Ovário <número de óvulos 
por lóculo> 

10. Lâmina foliar <forma> 29. Sépalas <número> 48. Placentação 
11. Lâmina foliar <tamanho> 30. Sépalas <forma>  49. Forma do estigma 
12. Lâmina foliar <pilosidade>  31. Sépalas <tamanho> 50. Tamanho do estigma 
13. Lâmina foliar <textura> 32. Sépalas <sobreposição> 51. Fruto <forma> 
14. Tipo de margem da folha 33. Sépalas <cor> 52. Fruto <tamanho> 
15. Forma do ápice da folha 34. Pétalas <número> 53. Fruto <persistência do 

cálice> 
16. Forma da base da folha 35. Pétalas <forma> 54. Fruto <presença de 

columela> 
17. Tipo de venação foliar 36. Pétalas <tamanho> 55. Sementes <quantidade por 

fruto> 
18. Nervura central 
<proeminência> 

37. Pétalas <sobreposição> 56. Sementes <tamanho> 

19. Pecíolo <pilosidade> 38. Pétalas <cor> 57. Semente <tipo de arilo> 
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CAPÍTULO 2: 
ANATOMIA FOLIAR E PADRÃO DE VENAÇÃO EM 
LECYTHIDACEAE: IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS 
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RESUMO 

As Lecythidaceae são muito semelhantes em sua morfologia externa, especialmente 
entre espécies do mesmo gênero, o que torna a identificação de seus espécimes em 
estágio vegetativo muito difícil. Além disso, há a dificuldade de coletas de material 
fértil devido à altura das árvores e irregularidade de épocas de floração e frutificação, 
tornando-se necessária a utilização de outros meios para identificação de material 
estéril. O objetivo principal desse trabalho foi encontrar caracteres anatômicos úteis 
para a identificação de espécies de Lecythidaceae. Foram estudas 10 espécies 
distribuídas em cinco gêneros. Foram utilizados 66 caracteres para a elaboração de 
chaves de identificação e descrições. Na nervura central das folhas foram encontradas as 
principais características de valor taxonômico como a presença de tricomas e estômatos, 
presença de parênquima paliçádico quase inteiriço na face adaxial, disposição dos 
tecidos na região cortical da nervura, presença de fibras subepidérmicas e presença de 
canais secretores. Além desses caracteres destacam-se ainda a sinuosidade das paredes 
das células epidérmicas, o tipo de cutícula e a presença de cristais e lenticelas 
(verrugas), além da presença de tricomas, canais secretores, feixes acessórios e fibras 
gelatinosas no pecíolo. A anatomia interna se mostrou promissora no auxílio da 
taxonomia de Lecythidaceae. 

 

ABSTRACT 

Lecythidaceae are very similar in their external morphology, especially among of 
congeneric species, which makes the identification of specimens in a vegetative phase 
very difficult. In addition, there is the difficulty of collecting fertile material due to the 
height of the trees and irregular flowering and fruiting seasons, making it necessary to 
use other means to identify sterile material. The main objective of this work was to find 
helpful anatomical features for identifying Lecythidaceae species. We studied 10 
species in five genera. 66 traits were used for the development of identification keys and 
descriptions. key features of taxonomic value were found in the midrib of the leaves, the 
presence of trichomes and stomata, the presence of the palisade parenchyma almost 
entirely in the adaxial side, arrangement of tissue in the cortical region of the rib, the 
presence of sub epidermal fibers and the presence of secretory ducts. In addition to 
these characters, the sinuosity of the walls of epidermal cells, the type of cuticle and the 
presence of crystals and lenticels, and the presence of trichomes, secretory ducts, 
accessory bundles and gelatinous fibers in the petiole, were all found to be usefull. The 
internal anatomy showed considerable utility in aiding the identificaion of 
Lecythidaceae. 

  



 

69 
 

INTRODUÇÃO 

As Lecythidaceae constituem um dos elementos mais importantes da flora das 

Américas Central e do Sul, com aproximadamente 300 espécies distribuídas em 17 

gêneros. A família é confinada às regiões tropicais, se desenvolvendo melhor em 

florestas úmidas (Morton et al. 1997). É frequentemente uma das famílias mais 

abundantes tanto em riqueza (de espécies) quanto em abundância (número de 

indivíduos) presentes principalmente em florestas da região da Amazônia Central e 

Guianas (Prance e Mori 1979; Mori 2001), sendo representadas por 214 espécies em 10 

gêneros na Região Neotropical. 

 A maioria das florestas tropicais brasileiras está concentrada na região 

Amazônica e dos pouco mais de seis milhões de quilômetros quadrados que se estima 

ser hoje a área total da Floresta Amazônica na América do Sul, cerca de 60% estão em 

território brasileiro (MMA 2002). A floresta Amazônica é o maior reservatório natural 

da diversidade vegetal do planeta, onde cada um de seus diferentes ambientes florestais 

possui um contingente rico e variado (Oliveira e Amaral 2004), o que dificulta o 

conhecimento detalhado desse bioma, além da sua grande extensão territorial e a 

dificuldade de acesso às áreas de amostragem (Leitão-Filho 1987).  

 Os ciclos fenológicos de plantas tropicais são complexos, apresentando padrões 

irregulares de difícil reconhecimento, principalmente em estudos de curto prazo 

(Bencke e Morelato 2002). Alencar et al. (1979) estudando a fenologia de algumas 

espécies de florestas tropicais úmidas constataram que nessas espécies a produção de 

flores e frutos repetiu-se ano a ano, bianualmente ou até em intervalos de alguns anos e 

constataram que esse intervalo era relacionado principalmente com a distribuição das 

chuvas. Muniz (2008) citou uma série de outros fatores que também poderiam 

influenciar padrões fenológicos como irradiação, temperatura, modo de atividade de 

polinizadores e dispersores, condições para a germinação, entre outros. Diante disso 

torna-se claro que nem sempre é possível encontrar espécies tropicais em fase 

reprodutiva, o que se torna um grande problema na realização de trabalhos de 

taxonomia.  

No caso das Lecythidaceae, a morfologia externa da família é muito semelhante, 

especialmente dentro dos gêneros, o que torna a identificação de seus espécimes estéreis 

extremamente complexa. Além disso, mesmo fértil, sua coleta é dificultada devido à 
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altura das árvores (em geral no dossel superior ou emergentes) e épocas de floração e 

frutificação não regulares, tornando-se necessário a utilização de outros meios para 

identificação de seus representantes.  

A anatomia tem sido muito utilizada como uma ferramenta em casos como 

esses, onde os caracteres anatômicos são de grande utilidade para a taxonomia, 

especialmente quando apenas os caracteres vegetativos não são suficientes para a 

identificação das espécies. Os caracteres anatômicos também são importantes mesmo 

para a identificação de materiais férteis, uma vez que aumentam o número de 

informações acerca das espécies tornando sua caracterização mais completa, podendo 

inclusive ser úteis em estudos de filogenia. Além disso, podem auxiliar na diferenciação 

de espécies com a morfologia externa muito similar. A anatomia, além de responder a 

várias questões ecológicas e adaptativas das plantas, tem sido cada vez mais usada na 

taxonomia, com caracteres que podem auxiliar nas identificações até o nível de espécie 

e têm sido correntemente utilizada em vários trabalhos com diversas famílias botânicas 

(Conover 1991; Alves et al. 2002; Bieras e Sajo 2004; Gomes et al. 2005; Rio et al. 

2005; Oliveira et al. 2008; Ceolin et al.2009; Gomes et al. 2009; Silva et al. 2009). 

Dentre os diversos elementos que podem ser estudados anatomicamente em uma 

planta, o estudo e a caracterização da venação foliar, além do estudo da anatomia foliar 

representam uma possibilidade de auxílio no reconhecimento de grupos taxonômicos.  

As nervuras foliares possuem duas funções principais, que são o transporte de 

água e solutos e a estabilização mecânica da folha que é devida ao xilema lignificado e 

elementos esclereificados que podem ou não estar associados aos feixes vasculares. As 

angiospermas, especialmente as dicotiledôneas são o grupo de plantas com o padrão 

estrutural de nervura mais distinto e pronunciadamente hierarquizado; e por muitas das 

características desse padrão de venação serem geneticamente fixadas elas podem 

apresentar valor taxonômico (Roth-Nebelsick et al. 2001). Devido a isso, atualmente 

existem vários trabalhos utilizando o padrão de nervura como caractere taxonômico 

(Todzia e Keating 1991; Procópio 2004; Fank-de-Carvalho e Graciano-Ribeiro 2005; 

Fonsêca et al. 2007; Boeger et al. 2009a; 2009b), além de livros tratando 

exclusivamente do assunto (Cheng-hong e Ze-lian 1991; Ash et al. 1999; Ellis et al. 

2009).  
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Para as Lecythidaceae, a anatomia foliar tem sido extremamente subutilizada, 

quase não havendo trabalhos nessa área. Metcalfe e Chalk (1979) fizeram um vasto 

trabalho sobre a anatomia de várias famílias botânicas, mas não encontraram caracteres 

óbvios para as Lecythidaceae. 

Mori e Black (1987) fizeram um dos únicos trabalhos enfocados na anatomia 

foliar da família. Nesse trabalho os autores tinham como objetivo determinar se alguma 

característica anatômica teria valor taxonômico. Para isso foram feitos cortes 

anatômicos do limbo e pecíolo, além do estudo do padrão de venação foliar. Os autores 

concluíram que variações na superfície da folha, disposição das células subsidiárias, 

presença de tricomas, vascularização do pecíolo e presença de canais secretores 

poderiam ser uteis na identificação de gêneros e espécies. Quanto ao padrão de venação, 

os autores não conseguiram obter diferenças consistentes entre os taxa.   

Roth (1996), estudando a arquitetura foliar de algumas famílias de angiospermas 

também não encontrou caracteres consistentes para a separação de espécies de 

Lecythidaceae pelo padrão de venação. 

Por outro lado, Procópio (2004) estudando espécies conhecidas popularmente 

como tauari, que incluem os gêneros Cariniana e Couratari, percebeu que o padrão de 

venação foi uma característica útil e segura para a identificação de materiais estéreis. 

 Diante disso, o presente trabalho se norteou na busca de caracteres anatômicos 

que tivessem valor taxonômico para a família Lecythidaceae e através desses caracteres 

elaborar chaves de identificação e descrições para as espécies estudadas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO E COLETA 

O material utilizado neste estudo é proveniente da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé (RDS Tupé), localizada na zona rural do município de Manaus, a 

25 km do centro da cidade. A Reserva possui cerca de 12.000 ha e foi criada em 2005 a 

partir do Decreto de Lei (n°88044). 

  Para a realização dos estudos anatômicos foram analisadas 10 espécies (Tabela 

1) sendo seis pertencentes a Eschweilera e as demais espécies a Allantoma, Bertholletia, 

Couratari e Lecythis. Esses espécimes foram coletados na RDS Tupé no período de 
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janeiro de 2010 a março de 2011 (maiores detalhes Capítulo 1 desta dissertação) e 

espécimes já coletados em trabalhos anteriores, também na reserva.  

Tabela 1. Lista das espécies de Lecythidaceae ocorrentes na RDS Tupé, organizadas por 
ordem alfabética, com o respectivo número de coleta. 

Espécies              Material testemunho 

Allantoma lineata (Mart. ex O. Berg) Miers                  Matta 26 (INPA) 

Bertholletia excelsa Bonpl.                  Matta 21 (INPA) 

Couratari tenuicarpa A. C. Sm.                  Matta 06 (INPA) 

Eschweilera amazonica R. Knuth            Matta 27 (INPA) 
             Matta 28 (INPA) 

Eschweilera atropetiolata S. A. Mori            Matta 25 (INPA) 

Eschweilera coriacea (DC.) S. A. Mori            Borges 49 (INPA) 

           Borges 55 (INPA) 

Eschweilera tenuifolia (O. Berg) Miers            Matta 20 (INPA) 

Eschweilera tessmannii R. Knuth            Borges 18 (INPA) 

              Borges 22 (INPA) 

        Borges 77 (INPA) 

Eschweilera truncata A. C. Sm.               Borges 43 (INPA) 

        Borges 55 (INPA) 

Lecythis poiteaui O. Berg         Matta 19 (INPA) 

 

 De cada espécime amostrado, 10 folhas foram selecionadas para a descrição 

anatômica, sendo necessário estarem completamente maduras e sem doenças aparentes. 

Destas, cinco foram prensadas e conservadas em álcool 70% para posterior diafanização 

e cinco colocadas em álcool 70% para a realização de cortes paradérmicos e 

transversais. O material que já havia sido coletado em trabalhos anteriores e estava 

herborizado teve que ser reidratado antes de passar pelo mesmo processo do material 

coletado fresco. 
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DIAFANIZAÇÃO 

Para a observação do padrão de nervação, as folhas passaram pelo processo de 

diafanização, que é uma técnica que consiste em tratar amostras biológicas de modo a 

torná-las semitransparentes (Kraus e Arduim 1997). O método utilizado foi o de Shobe 

e Lersten 1967, adaptado por Graciano-Rineiro (2007). A técnica consistiu em lavar as 

folhas utilizando esponja e sabão de coco para retirada do excesso de cera visando 

acelerar o processo de diafanização. Após esse procedimento, as folhas foram 

inicialmente clarificadas com hidróxido de sódio a 20%, completando o clareamento 

com hipoclorito de sódio a 10%. Depois de clarificadas as folhas foram coradas em 

solução alcoólica de safranina a 1% e desidratadas em série etanólica (70, 90, 95 e 

100%) até a obtenção da coloração desejada. Por fim, as folhas diafanizadas foram 

imersas em xileno 100% para a fixação da coloração e montadas inteiras entre lâminas 

de vidro de 2mm com verniz vitral incolor 500® (Acrilex 2003) como meio de 

montagem (Paiva et al. 2006), que se mostrou um ótimo substituto do bálsamo-do-

canadá e outras resinas sintéticas. Para um maior detalhamento das nervuras de maiores 

ordens (3ª e 4ª) foram feitos cortes menores do terço médio da folha que passaram pelo 

mesmo processo da folha inteira e posteriormente foram montados entre lâmina e 

lamínula.  

As folhas diafanizadas foram observadas sob estereomicroscópio e microscópio 

para a obtenção dos caracteres que foram previamente selecionados com base no 

proposto por Ellis et al. (2009). As folhas foram fotografadas sobre uma mesa luminosa 

com câmera Nikon Coolpix L20 e as lâminas foram fotografadas com câmera acoplada 

ao microscópio Leica DFC 290. As pranchas fotográficas mostrando os detalhes das 

estruturas foram editadas no programa Adobe Photoshop© CS5. 

CORTES PARADÉRMICOS E TRANSVERSAIS 

Os cortes paradérmicos e transversais da parte mediana da nervura central e 

pecíolo foram realizados à mão-livre com lâmina de barbear ou frequentemente com 

auxílio de um micrótomo de mesa. Os cortes paradérmicos foram clarificados em 

hipoclorito de sódio a 20% e corados com safranina alcoólica a 1%; posteriormente 

foram confeccionadas lâminas semi-permanentes com glicerina 50% e seladas com 

esmalte. Os cortes transversais também foram clarificados com hipoclorito a 20%; para 

a coloração foi utilizado azul de Astra e safranina (safrablau) (1:1) e as lâminas semi-
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permanentes foram confeccionadas da mesma forma que as dos cortes paradérmicos 

(Kraus e Arduin 1997). 

Os cortes transversais e paradérmicos, bem como as lâminas feitas com o terço 

médio das folhas diafanizadas foram observados sob microscópio e a partir daí foram 

selecionados os caracteres que constituiriam as descrições e a chave de identificação.  

As lâminas foram fotografadas em microscópio Leica EZ4D acoplada ao 

computador e as pranchas fotográficas com as imagens das estruturas fotografadas 

foram feitas com o editor de imagens Adobe Photoshop© CS5. 

DESCRIÇÃO E CHAVE ANALÍTICA 

A partir da observação dos caracteres anatômicos das espécies estudadas foram 

selecionados 18 caracteres para o padrão de venação foliar e 66 caracteres relacionados 

à anatomia interna das espécies para serem utilizados na elaboração das chaves de 

identificação e descrições anatômicas. 

Esses dados foram inseridos no programa Delta, que consiste de um formato 

flexível para a codificação da informação taxonômica descritiva e um conjunto de 

programas para o processamento de dados taxonômicos (Dallwitz et al. 1993). Uma vez 

codificados no formato DELTA, esses mesmos dados podem ser utilizados para 

produzir descrições e chaves de identificação com propósitos gerais ou específicos, 

omitindo parte dos caracteres, ou dando ênfase a alguns deles, o que permite a 

construção, a partir da mesma base de dados, de diferentes tipos de chaves, adequadas 

ao uso em laboratório ou em campo, específicas para a fauna ou a flora de certas 

localidades (Cavalcanti e Santos-Silva 2009). 

Utilizando esses recursos do programa foram feitas as descrições do padrão de 

venação e da anatomia interna de todas as espécies estudadas, e para facilitar a 

utilização das chaves sem a necessidade de realizar as duas técnicas anatômicas 

(diafanização e cortes anatômicos), foram feitas separadamente uma chave baseada no 

padrão de venação das folhas e outra baseada nos caracteres anatômicos da nervura 

mediana, limbo foliar e pecíolo. Para a construção das chaves foram dados pesos 

maiores aos caracteres considerados mais importantes na diferenciação das espécies. 
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As descrições dos gêneros e espécies foram dispostas em ordem alfabética com 

o respectivo nome dos autores (Apêndice 1). Todas as descrições foram padronizadas e 

apresentaram a seguinte ordem de apresentação: descrições do padrão de venação, 

descrições da epiderme em vista frontal e descrições do corte transversal da lâmina 

foliar, nervura central e pecíolo.  

Para a descrição da epiderme e laterais da folha, bem como sua nervura central e 

pecíolo foram seguidas as terminologias propostas por Apezzatto-da-Glória e Carmelo-

Guerreiro (2006) e Metcalfe e Chalk (1979).  

A terminologia para o padrão de venação seguiu o proposto por Ellis et al. 

(2009) no Manual of Leaf Architecture, sendo algumas delas apresentadas abaixo em 

ordem alfabética: 

Areolação: aréolas são as menores áreas do tecido foliar que são completamente 

cercadas por veias. 

Ramificação dicotômica: vênulas com dois ramos. 

Ramificação dendrítica: vênulas com mais de dois ramos. 

Veias broquidódromas simples: veias secundárias que se unem em uma série de arcos 

conspícuos que não alcançam a as margens da folha. 

Veias eucamptódromas: veias secundárias voltadas em direção ao ápice da folha, mas 

que não se unem formando arcos.  

Veias inter-secundárias: veias entre as secundárias principais que apresentam um 

curso similar ao delas. Possuem calibre intermediário entre veias secundárias e 

terciárias.  

Veias marginais finais: são as veias de maior ordem que se encontram na margem da 

folha, mas são diferentes das veias fimbriais.  

Veias percurrentes opostas: tipo de veia terciária que cruzam as veias secundárias em 

curso paralelo, sem se ramificar.  

Veia perimarginal do tipo fimbrial (veias fimbriais): veia de calibre muito fino que 

corre por toda a margem da folha sem apresentar tecido foliar além de seu limite. 

Veias quaternárias livremente ramificadas: veias quaternárias que tem suas 

ramificações livres, sem formar redes e são a ordem de veia mais fina que a folha exibe. 

Veias terciárias exteriores: veias periféricas às secundárias, que podem ou não formar 

as veias finais marginais. 

Vênulas: veias de menor calibre na folha que são livres dentro da aréola. 
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RESULTADOS 

PADRÃO DE VENAÇÃO FOLIAR 

 O padrão de venação foliar entre as espécies estudadas foi muito similar. De 

maneira geral foram observadas quatro ordens de venação para todas as espécies, sendo 

suas características muito parecidas entre si, com exceção de A. lineata que foi a espécie 

mais diferenciada das demais.  

 Todas as espécies estudadas apresentaram veia primária do tipo pinada; e a 

maioria delas possuíam veias secundárias broquidódromas simples (Figura 1A) e veias 

terciárias e quaternárias reticuladas irregulares (Figura 1C). Apenas A. lineata divergiu 

desse padrão por apresentar veias secundárias do tipo eucamptódroma, veias terciárias 

percurrentes opostas (Figura 1B) e quaternárias livremente ramificadas (Figura 1E). 

 

Figura 1. A) Eschweilera atropetiolata. Veia primária pinada; veia secundária broquidódroma, 
excurrente; veias intersecundárias paralelas às veias secundárias adjacentes (seta); veias 
teciárias reticuladas; B) Allantoma lineata. Veia primária pinada; veia secundária 
eucamptódroma, decurrente; veias terciárias percurrentes opostas; C) Eschweilera tenuifolia. 
Veias quaternárias reticuladas; areolação bem desenvolvidas; D) Bertholletia excelsa. Venação 
marginal final formando arcos (seta); E) A. lineata. Veias quaternárias livremente ramificadas; 
areolação pobremente desenvolvida; E) Couratari tenuicarpa.  Veias quaternárias reticuladas; 
areolação moderadamente desenvolvida. 
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 Outras características comuns a todas as espécies foram a presença de veia 

perimarginal fimbrial (Fig. 1D); curso das veias inter-secundárias paralelos à veia 

secundária principal (Fig. 1A); e areolação bem desenvolvida (Fig. 1C), com exceção de 

A.lineata que não possui veias inter-secundárias e apresenta areolação pobremente 

desenvolvida (Fig. 1E) e C. tenuicarpa que não apresenta veias fimbriais (Fig. 2L) e 

possui areolação moderadamente desenvolvida (Fig. 1F). 

 As veias terciárias exteriores formaram arcos em todas as espécies estudadas 

(Fig. 1A). Foram observadas veias marginais finais formando arcos na grande maioria 

das espécies (Fig. 1D), mas em A. lineata as veias marginais não foram arqueadas como 

nas outras, com suas terminações formando pontas que se prolongam sobre a nervura 

fimbrial (Fig. 2K). 

 Em Eschweilera foram observadas muitas semelhanças entre as espécies em 

todas as ordens de venação, mas ainda assim foi possível separar suas espécies por 

algumas características de suas veias secundárias e do tipo de ramificação das vênulas, 

que nesse caso são as terminações das veias de quarternárias. 

 Todas as espécies do gênero tiveram o espaçamento entre as nervuras 

secundárias decrescendo proximalmente, mas o tamanho desse espaçamento varia entre 

as espécies, podendo ser útil em sua separação. Eschweilera amazonica foi a espécie 

que apresentou o menor espaçamento entre as veias secundárias principais (6-9 mm) 

(Apêndice 1 – Figura 7A), enquanto E. tessmannii apresentou o maior espaçamento (6-

21 mm) (Apêndice 1 – Figura 15A). No entanto, essas duas espécies foram as que 

apresentaram o menor número de pares de veias laterais (7-9), enquanto E. coriacea 

apresentou o maior número de pares de veias, podendo chegar a até 16 pares (Apêndice 

1 – Figura 11A).  

 Quanto aos ângulos das nervuras secundárias em relação à nervura principal 

todas as espécies de Eschweilera apresentaram ângulos decrescendo na região proximal, 

exceto E. truncata, que não apresentou esta variação, sendo sua angulação considerada 

uniforme (Apêndice 1 – Figura 17A). A maioria das espécies possui a junção da nervura 

secundária com a nervura principal excurrente, mas em E. tenuifolia e E. tessmannii, a 

junção foi decurrente (Apêndice 1 – Figuras 13B e 15B, respectivamente). 
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Figura 2. A) Eschweilera atropetiolata. Terminaçôes das vênulas ausentes ou não ramificadas; 
B) E. amazonica. Terminações das vênulas ausentes ou com uma ramificação; C) E. truncata. 
Terminações das vênulas com uma ramificação; D) E. tenuifolia. Terminações das vênulas 
principalmente dicótomas; E) E. tessmannii. Terminações das vênulas principalmente 
dicótomas; F) E. coriacea. Terminação das vênulas dendríticas; G) Bertholletia excelsa. 
Terminação das vênulas ausentes ou não ramificadas; H) Lecythis poiteaui. Terminaçãoes das 
vênulas principalmente não ramificadas, ou com uma ramificação; I) Couratari tenuicarpa. 
Terminações das vênulas dendríticas; J) B. excelsa. Venação marginal final formando arcos; 
presença de veia fimbrial; K) Allantoma lineata. Venação marginal final projetando pontas até a 
veia fimbrial; L) C. tenuicarpa. Venação marginal final formando arcos; veia fimbrial ausente. 
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 As terminações das vênulas em Eschweilera foram todas do tipo idioblastos 

traqueóides e o tipo de ramificação dessas terminações foi uma das característica que 

mais variou entre as espécies de Eschweilera. Em E. atropetiolata as terminações 

estãoausentes ou, quando elas existem, não são ramificadas (Fig. 2A); a maioria das 

terminações de E. amazonica não apresentam ramificações e, quando sim, elas possuem 

apenas uma ramificação (Fig. 2B); em E. truncata as terminações apresentam 

principalmente, uma ramificação (Fig. 2C); em E. tenuifolia e E. tessmannii elas são 

geralmente dicótomas (Fig. 2D e E, respectivamente); e em E. coriacea a maior parte 

das terminações são dendríticas (Fig. 2F). 

 Bertholletia excelsa e L. poiteaui tiveram em comum a areolação bem 

desenvolvida e a terminação das veias quaternárias em idioblastos traqueóides, mas 

diferiram na ramificação destas terminações que, são principalmente ausentes ou não 

ramificadas em B. excelsa (Fig. 2G) enquanto em L. poiteaui são em sua maioria não 

ramificadas, podendo algumas vezes apresentar uma ramificação (Fig. 2H). Além destas 

diferenças, em B. excelsa o espaçamento entre as nervuras secundárias principais é 

regular, o ângulo entre as veias secundárias e a principal é uniforme, com dois pares de 

veias basais formando um ângulo mais obtuso e a junção da secundária principal com a 

primária decurrente (Apêndice 1 – Figura 3B), já em L. poiteaui o espaçamento entre as 

nervuras decresce na região proximal, o ângulo entre as nervuras secundárias e a 

primária aumenta na região proximal e a junção entre veias secundárias e primária é do 

tipo excurrente (Apêndice 1 – Figura 17A). Couratari tenuicarpa apresentou areolação 

moderadamente desenvolvida e ramificação das vênulas do tipo dendrítica (Fig. 2I). 

 Para a elaboração da chave analítica, baseada somente nos caracteres do padrão 

de venação, o programa Delta utilizou 6 dos 18 caracteres selecionados previamente. Os 

caracteres considerados mais importantes para a identificação das espécies e que por 

isso receberam maiores pesos na construção da chave foram o número de pares de veias 

laterais (secundárias) (peso 7); o espaçamento entre as veias secundárias (peso 7), o tipo 

de areolação e ramificação da terminação das veias quaternárias (peso 8). Além dos 

caracteres utilizados pelo programo foram inseridos manualmente cinco caracteres 

também considerados importantes na identificação e são eles: tipo de veia secundária; 

tipo de veias terciárias; tipo de veias quaternárias; angulação das veias secundárias em 

relação à primária; comprimento das veias inter-secundárias.  
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CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO BASEADA NO PADRÃO DE VENAÇÃO DAS 
LECYTHIDACEAE OCORRENTES NA RDS TUPÉ  

1. Veias secundárias eucamptódromas; veias terciárias percurrente opostas; veias quaternárias livremente 
ramificadas................................................................................................................... Allantoma lineata 

    Veias secundárias broquidódromas, veias terciárias e quaternárias reticuladas irregulares......................2 
 

2. Veias secundárias com ângulo uniforme em relação à veia primária; terminação das vênulas 
principalmente com uma ramificação; ligação das veias secundárias com a principal 
excurrente................................................................................................................Eschweilera truncata  

    Veias secundárias com ângulo em relação à veia primária diminuindo abruptamente na região 
proximal; terminação das vênulas principalmente dicótomas; ligação das veias secundárias com a 
principal decurrente........................................................................................... Eschweilera tessmannii 

    Veias secundárias com ângulo em relação à veia primária diminuindo suavemente na região 
proximal...................................................................................................................................................3 

 
 
3. Veias inter-secundárias maiores que 50% do comprimento da secundária adjacente; terminação das 

vênulas dendríticas................................................................................................. Eschweilera coriacea  
    Veias inter-secundárias menores que 50% do comprimento da secundária adjacente..............................4 
 
 
4. 7-10 pares de veias secundárias; terminação das vênulas principalmente não ramificadas ou com apenas 

uma ramificação..................................................................................................Eschweilera amazonica 
   12-13 pares de veias secundárias; terminação das vênulas ausentes ou  
      não ramificadas................................................................................................Eschweilera atropetiolata 
   9-11 pares de veias secundárias................................................................................................................. 5 
   19-21 pares de veias secundárias............................................................................................................... 6 
 
 
5. Areolação moderadamente desenvolvida; terminação das vênulas dendríticas; veias secundárias com 

espaçamento regular (6-9 mm)............................................................................ Couratari tenuicarpa 
    Areolação bem desenvolvida; terminação das vênulas dicótomas; veias secundárias com espaçamento 

decrescendo na região proximal (6-16 mm)........................................................ Eschweilera tenuifolia 

6.Terminação das vênulas ausentes ou não ramificadas; veias secundárias com espaçamento regular (5-13 
mm), ângulo uniforme em relação à veia primária................................................... Bertholletia excelsa 

   Terminação das vênulas principalmente não-ramificadas ou com apenas uma ramificação; veias 
secundárias com espaçamento decrescendo na região proximal (3-9 mm), ângulo em relação à veia 
primária aumentando na região proximal..................................................................... Lecythis poiteaui 

 
 

ANATOMIA FOLIAR  

 Com relação à anatomia da epiderme foliar, em vista frontal as células 

epidérmicas da face adaxial de todas as espécies estudadas foram muito similares, com 

grande parte delas apresentando células retangulares a poligonais, paredes anticlinais 

retas a abauladas e espessas (Fig. 3A); as exceções foram A. lineata e C. tenuicarpa que 

apresentaram células de formato irregular com paredes sinuosas (Fig. 3B e C, respecti 

vamente) e L.poiteaui que apesar de também apresentar células poligonais, as paredes 

anticlinais das células são levemente sinuosas (Fig. 3D).  
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Figura 3. Face adaxial - A) Eschweilera amazonica. Células epidérmicas de retangulares a 
poligonais; paredes anticlinais espessas, retas a abauladas; B) Allantoma lineata. Células 
epidérmicas com formato irregular; paredes sinuosas e espessas; C) Couratari tenuicarpa. Células 
epidérmicas com formato irregular; paredes sinuosas e espessas; D) Lecythis poiteaui. Células 
poligonais com paredes levemente sinuosas e espessas. Face abaxial - E) A. lineata.Células 
epidérmicas de formato irregular com paredes sinuosas e espessas; maior parte dos estômatos 
paracíticos, alguns anisocíticos; F) Bertholletia excelsa. Células poligonais; paredes anticlinais retas 
a abauladas, espessas; estômatos paracíticos; G) C. tenuicarpa. Células com formato irregular, 
paredes espessas e sinuosas; estômatos paracíticos, com alguns anisocíticos; H) E. atropetiolata. 
Células poligonais com paredes anticlinais retas e espessas; cutícula muito ressaltada; I) E. coriacea. 
Células retangulares com paredes anticlinais retas a abauladas; estômatos paracíticos e presença de 
verrugas; J) E. tessmannii. Células poligonais com paredes anticlinais retas a abauladas e espessas; 
estômatos paracíticos; K) E. truncata. Células com formato irregular, paredes espessas, presença de 
verrugas, estômatos paracíticos;L) L. poiteaui. Células com formato irregular; cutícula muito 
resslatada; presença de verrugas; estômatos paracíticos.  

 


