
1

A FAMÍLIA SAPINDACEAE PARA A FLORA DO ESTADO

DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

GERMANO GUARIM NETO1  e  SANTINA RODRIGUES SANTANA2

RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados do estudo realizado com a família

Sapindaceae, para a flora do Estado de Mato Grosso do Sul, constituída de dezesseis

gêneros e 31 espécies.

                                                          
1 Professor-adjunto IV. Departamento de Botânica e Ecologia. IB. Universidade Federal de Mato Grosso.
78060-900 - Cuiabá, MT. gguarim@terra.com.br
2 Bióloga. M.Sc.Saúde e Ambiente, área de Etnobotânica. ISC/UFMT. Cuiabá, MT.

III Simpósio sobre Recursos Naturais e Sócio-econômicos do PantanalOs Desafios do Novo MilênioDe 27 a 30 de Novembro de 2000 - Corumbá-MS



2

THE SAPINDACEAE FAMILY TO THE FLORA OF  MATO GROSSO DO SUL

STATE, BRAZIL

ABSTRACT:  This work shows the results of a study on the Sapindaceae family in

Mato Grosso do Sul, Brazil,  composed of 16 genera and 31 species.
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INTRODUÇÃO

Os estudos taxonômicos conduzidos até o momento sobre a família Sapindaceae

no Brasil, mais especificamente por Guarim Neto (1978, 1979, 1983, 1983a, 1985,

1992, 1993, 1993a, 1994), ampliam o conhecimento florístico dessa importante familia

botânica, constituída,  globalmente, por cerca de 200 gêneros e 2.000 espécies (Good

1974; Croat 1976; Barroso 1984), cujos representantes ocorrem, principalmente, na

região tropical (Hutchinson 1973) do mundo.

A família Sapindaceae está constituída por representantes que se apresentam

com diferentes formas de vida, englobando desde as trepadeiras, como em Serjania

Miller, Paullinia L., até as altas árvores, como em Talisia Aublet e Cupania L. (Guarim

Neto 1994).

No Brasil, essa família tem como maior e mais representativa área de dispersão

a região amazônica, de onde se distribui por todas as outras Unidades da Federação.

Particularmente, na região Centro-Oeste brasileira, constituída pelos Estados de

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, o Estado de Mato Grosso

do Sul, desmembrado do Estado de Mato Grosso, está contemplado por duas grandes

formações biogeogáficas: o cerrado e o Pantanal e, certamente, por variações dessas

formações.

Especificamente, para a flora de Mato Grosso do Sul, entre as fontes

bibliográficas consultadas, vale salientar as contribuições de  Conceição e Paula (1986),

abordando aspectos da flora e sua relação com o homem e a fauna; Pott e Pott (1986),

com as plantas colonizadoras da Transpantaneira; Pott et al. (1986), com a flora da

fazenda Nhumirim; Allem e Valls (1987), tratando dos recursos forrageiros; Conceição

e Paula (1990), sobre espécies componentes do Pantanal; Pott (1993), contemplando as

fruteiras nativas do Pantanal;  Dubs (1994), com aspectos da flora e da vegetação de

uma área ao sul do rio Negro; Pott e Pott (1994), enumerando 520 espécies de plantas

superiores que ocorrem no Pantanal; Paula et al. (1995), apresentando 76 espécies para

o Pantanal Passo do Lontra, muitas vezes, indicando  a ocorrência de representantes da

família Sapindaceae nas áreas estudadas.
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Nesse contexto, este estudo priorizou exatamente a família Sapindaceae que

ocorre nesse Estado, nas suas diferentes fisionomias, compondo a biodiversidade

vegetal da região, com representantes específicos que se distribuem por essas

fisionomias e que auxiliam na composição da sua flora, com representantes bastante

expressivos, tanto nas áreas de cerrado, como nas áreas do Pantanal Sul-Mato-

Grossense.

Tem como objetivo relacionar os componentes da família, suas utilizações

regionais, a distribuição geográfica e áreas de ocorrência, os nomes vulgares, bem como

apresentar as descrições taxonômicas pertinentes, atualizando-as, levando em

consideração as coletas botânicas realizadas nesse Estado.

METODOLOGIA

O estudo realizado sobre a família Sapindaceae foi conduzido levando em

consideração aspectos da morfologia e taxonomia, usuais em tratamentos botânicos

particularizados, específicos para a sistemática de famílias e seus representantes, em

uma determinada região, como apresentado por Guarim Neto (1994).

A configuração e delimitação taxonômica da família, seus gêneros e espécies

obedecem as proposições de Radlkofer (1900) e Cronquist (1981), para o

posicionamento e separação dos táxons, sendo que o primeiro autor é clássico para

estudos na família.

O material botânico analisado pertence aos Herbários da Universidade Federal

de Mato Grosso (UFMT), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campus

Corumbá (UFMS-COR) e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Centro de

Pesquisa Agropecuária do Pantanal (CPAP) e encontra-se referido após cada espécie

estudada. Esse material foi analisado por meio das exsicatas cedidas por empréstimo e,

ainda, pelo manuseio direto nos Herbários referidos, bem como adicionados elementos

observados in loco, durante visita de estudo realizada ao Estado de Mato Grosso do Sul.



5

As descrições dos táxons estão apresentadas em ordem alfabética e foram

ampliadas com base nas revisões taxonômicas feitas pelo autor (principalmente em

Cupania L. e Talisia Aublet) quando o material analisado e coletado em Mato Grosso

do Sul não era suficiente para uma descrição botânica mais completa.

Na indicação do material examinado para cada espécie, as abreviaturas

significam: fl= com flor; fr= com fruto; est= material estéril; fl e fr= com flor e fruto; fr

jov= com fruto jovem.

Os dados complementares, referentes aos nomes vulgares, ocorrência,

distribuição e usos, foram compilados com base nas indicações constantes das etiquetas

das exsicatas, acrescidos de dados da literatura referida e das observações pessoais do

autor.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

No Estado de Mato Grosso do Sul, a família Sapindaceae encontra-se

amplamente distribuída, participando, com seus representantes específicos, das duas

grandes formações biogeográficas que o cartacterizam, o cerrado e o Pantanal,

definindo, nessas,  fisionomias particulares, em uma variação desses  dois tipos

vegetacionais característicos.

A Tabela 1, contempla essa distribuição e foi preparada com base nos dados

obtidos a partir das amostras botânicas analisadas.

Os dados revelam que as espécies estudadas distribuem-se por tipos

vegetacionais que caracterizam a fisionomia do Estado de Mato Grosso do Sul, como

matas calcárias, matas semidecíduas, em vegetação secundária, caatingas arbóreas,

cordilheiras, capões, carandazais, pastagens, campos inundáveis, cerrado, murundus, na

região chaquenha e nas matas ciliares.

Nesse contexto, pode-se salientar que Cardiospermum grandiflorum Swartz,

Cardiospermum halicacabum L., Paullinia pinnata L., Allophylus edulis Radlk. e
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Melicoca lepidopetala Radlk. têm distribuição ampla, ocorrendo em tipos fisionômicos

diferenciados, seguindo-se as outras espécies, como demonstrado na Tabela 1.

A ocorrência das espécies mostra uma diferenciação de habitats, sendo que

Diplokeleba floribunda Brown e Talisia esculenta (St. Hil.) Radlk. podem ser

encontradas, inclusive, em áreas urbanas.



7

TABELA 1. Ocorrência das espécies de Sapindaceae nos tipos vegetacionais de Mato Grosso do Sul. CA= mata calcária. MS= mata
semidecídua. VS= vegetação secundária. CA= caatinga arbórea. CO= cordilheira. CP= capão. CR= carandazal. PS=
pastagem. CI= campo inundável. CD= cerrado. MU= murundu. RC= região chaquenha. MC= mata ciliar.

Espécies CA MS VS CA CO CP CR PS CI CD MU RC MC
Allophylus edulis + + +
Cardiospermum grandiflorum + + + + +
Cardiospermum halicacabum + + + + + +
Cupania castaneifolia +
Cupania vernalis +
Diatenopteryx sorbifolia +
Dilodendron bipinnatum + + + +
Diplokeleba floribunda* + + +
Magonia pubescens + +
Matayba elaeagnoides +
Matayba guianensis +
Melicocca lepidopetala + + + + + +
Paullinia elegans +
Paullinia pinnata + + + + + + + +
Paullinia spicata + +
Sapindus saponaria + + + + +

(continua)
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TABELA 1. Ocorrência das espécies de Sapindaceae nos tipos vegetacionais de Mato Grosso do Sul. CA= mata calcária. MS= mata
semidecídua. VS= vegetação secundária. CA= caatinga arbórea. CO= cordilheira. CP= capão. CR= carandazal. PS=
pastagem. CI= campo inundável. CD= cerrado. MU= murundu. RC= região chaquenha. MC= mata ciliar.

Espécies CA MS VS CA CO CP CR PS CI CD MU RC MC

Serjania caracasana + +
Serjania chaetocarpa + +
Serjania cissoides +
Serjania crassifolia +
Serjania erecta + +
Serjania glutinosa +
Serjania hebecarpa +
Serjania lethalis + + +
Serjania marginata + + +
Serjania perulacea + +
Talisia esculenta + + +
Thinouia paraguayensis + + + +
Toulicia tomentosa +
Urvillea laevis + +
Urvillea ulmacea + + +
* Ocorre também como árvore remanescente de áreas urbanas, especialmente na cidade de Corumbá, MS.
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USOS REGIONAIS

Os representantes da família Sapindaceae Jussieu têm usos variados, se analisados

globalmente.

Os dados obtidos para as espécies da flora do Estado de Mato Grosso do Sul

revelam a utilização  atual e mesmo as possibilidades potenciais de algumas espécies,

como:

a) Magonia pubescens St. Hil.: planta ictiotóxica, usada para a pesca;

b) Allophylus edulis Radlk.: com pequenos frutos comestíveis e com

possibilidades ornamentais;

c) Cardiospermum grandiflorum Swartz.: trepadeira com possibilidades

ornamentais;

d) Dilodendron bipinnatum Radlk.: árvore com madeira aproveitável e com

possibilidades ornamentais;

e) Diplokeleba floribunda Brown: excelente para arborização de ruas, pela beleza

de sua folhagem. É comum encontrar esta espécie como remanescente nas ruas da cidade

de Corumbá, MS. É uma espécie apícola;

f) Melicocca lepidopetala Radlk.: árvore produtora de frutos comestíveis;

g) Paullinia pinnata L. e Paullinia spicata Benth.: trepadeiras com possibilidades

ornamentais, forrageiras;

h) Sapindus saponaria L.: árvore com possibilidades ornamentais e seu uso é

como substituto do sabão, pela composição de saponina, comum nessa família. Incluída

por Pott e Pott (1994), como espécie apícola.

i) Serjania caracasana Willd., Serjania chaetocarpa Radlk., Serjania hebecarpa

Benth. e Serjania marginata Casar. têm possibilidades de uso ornamental;

j) Talisia esculenta (St. Hil.) Radlk. tem frutos comestíveis e com possibilidades

ornamentais.

TRATAMENTO TAXONÔMICO
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A. DESCRIÇÃO TAXONÔMICA  DA FAMÍLIA SAPINDACEAE JUSSIEU

SAPINDACEAE Jussieu. Gen. Pl., 246. 1789; in Ann. Mus., 18: 476. 1811;

Radlkofer, Sitzb. Math. Phys. Akad. Muench., 9:105. 1879; in Engler e Prantl, Nat.

Pflanzenf., 3 (5):277-366. 1895; in Martius, Fl. Bras., 13 (3):226-680. 1900; in Engler e

Diels, Das Pflanzenr., 4 (165)1019-1539. 1921., Barroso, Sist. Ang. Brasil., v. 2, p.252-

257. 1984.

Gênero-tipo: Sapindus L. (o nome do gênero foi originado do latim sapo= sabão;

indicus= indiano, em alusão às propriedades saponáceas dos frutos, usados nas Índias

Ocidentais para a lavagem de roupas fabricadas com o linho).

Subarbustos, arbustos, árvores e trepadeiras providas de gavinhas. Folhas

alternas, compostas (raramente simples) de uni a trifolioladas, de bi a triternadas, também

pinadas, neste caso, com um apêndice na parte apical da ráquis foliar, no sentido oposto

ao folíolo terminal (apêndice muito desenvolvido nas espécies amazônicas). Folíolos

íntegros, denteados, serreados, forma diversificada, glabros ou pilosos, rede de nervação

e venação bastante variável. Inflorescências normalmente em forma de panículas, de

tamanhos variáveis, ocorrendo também tirsos, terminais ou axilares, vistosas ou não,

brácteas presentes ou ausentes. Flores em geral alvacentas, também róseo-avermelhadas

(Serjania velutina Camb.), unissexuadas, posicionadas na mesma inflorescência ou em

separado, as masculinas com ovário rudimentar, e, as femininas, com estames não

funcionais. Receptáculo discóide (disco), anulado, lobado, íntegro, muitas vezes sinuado

ou mesmo glanduloso, glabro ou pubescente. Cálice normalmente pentâmero, sépalas

desiguais (em geral duas menores e três maiores), glabro ou tomentoso. Corola

usualmente pentâmera, pétalas infundibiliformes, derivadas de um tipo peltado

(Leifellner 1958), que correspondem às escamas apontadas para essa família e até hoje

em uso, de formas variadas, íntegras, bífidas, partidas, normalmente pilosas e

unguiculadas, unha em geral curta, atenuada, glabra ou tomentosa. Androceu em geral

constitutído de oito estames, glabros ou com indumento parcial ou total, anteras rimosas,

geralmente glabras. Gineceu tricarpelar, ovário supero, trilocular, estilete simples ou

dividido, estigma também simples ou dividido. Frutos capsulares, esquizocárpicos,

também drupas e bagas, variáveis no tamanho, comestíveis em algumas espécies (Talisia
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esculenta (St. Hil.) Radlk., Talisia subalbens (Mart.) Radlk.). Sementes  em geral ovadas

ou elipsóides, algumas vezes aladas (Magonia pubescens St. Hil.), usualmente ariladas,

arilo parcial ou total, embrião em geral curvo.

A família, de acordo com Cronquist (1981), está subordinada à Ordem

Sapindales, contida na Subclasse Rosidae, Classe Magnoliopsida, da Divisão

Magnoliophyta. Apresenta afinidades filogenéticas com as famílias Burseraceae,

Anacardiaceae, Simaroubaceae, Meliaceae e Rutaceae, de larga ocorrência nas regiões

tropicais do mundo.

B. DESCRIÇÕES DOS GÊNEROS E ESPÉCIES PARA A FLORA DE MATO

GROSSO DO SUL

1. Allophylus L. , Sp. Pl., p.348. 1753; Gen. Pl., 5:164. 1754.

Espécie-tipo: Allophylus zeylanicus L.

Arbustos a árvores medianas; ramos angulosos ou cilíndricos. Folhas compostas,

pecioladas, sem estípulas; um a três (cinco) folíolos, com ou sem domácias, ovados ou

pouco lanceolados, íntegros ou serreados, peciolulados. Inflorescências em tirsos

racemiformes, axilares, bracteadas, constituídas de cincínios. Flores alvacentas,

pequenas, pediceladas. Cálice tetrâmero, sépalas côncavas, imbricadas. Corola tetrâmera,

pétalas em geral espatuladas, denticuladas no ápice. Escamas bífidas, ocorrendo também

em forma de V. Disco lobado ou glanduloso. Oito estames, filetes longos, pilosos na

base, anteras elíticas. Ovário em geral dois a três  lobados, obovóide, estilete filiforme,

estigma bífido ou trífido. Frutos drupáceos, solitários (raramente dois), indeiscentes,

rubros, negros quando secos, algumas vezes comestíveis. Sementes obovóides,

enegrecidas, ariladas, arilo parcial.

1. Allophylus edulis Radlk. in Warming, Vid. Medd. Nat. For. Kjob., p.995. 1890.

Arbustos de  até 4 metros de altura; ramos pouco angulosos. Folhas compostas,

pecioladas; três folíolos, com domácias, sete cm a dez cm de comprimento por 3 cm a 4,5
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cm de largura, lanceolados, acuminados, simétricos, curto-peciolulados, serreados,

membranáceos a cartáceos, glabros, também pubescentes nas nervuras. Inflorescências

em tirsos, de até 13 cm de comprimento, em geral axilares, longo-pedunculadas,

constituídas de cincínios. Flores alvacentas, pequenas, até 4 mm de comprimento,

pediceladas. Cálice tetrâmero, sépalas pilosas nas margens. Corola tetrâmera, pétalas

espatuladas. Escamas ciliado-barbadas. Disco pouco puberulento. Oito estames, filetes

longos, pilosos na base, anteras elíticas. Ovário obovóide, glabro a puberulento, estilete

filiforme. Frutos drupáceos, até um cm de comprimento, rubros, negros quando secos,

comestíveis. Sementes obovóides, ariladas.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Corumbá: próximo do

aeroporto (morro de Zé Feliciano): J. A. Ratter et al. 5130, 9.10.1985, fl (CPAP);

Fazenda Primavera, estrada para Forte Coimbra: S. M. Sallis e M. P. da Silva 575,

4.11.1991, fl (CPAP, UFMT); morro da Noroeste: A. Pott et al. 1418A, 1.10.1984, fl

(CPAP); N. R. Bueno et al. 62, 6.9.1990, fr (COR); 86, 10.1990, fl (COR); Fazenda

Piúva, Estrada para Forte Coimbra: M. F. da Silva et al. 21, 30.05.1989, est (CPAP);

Morro da Bocaina: R. R. Campos 55, 25.2.1992, est  (CPAP); S. M. Salis et al. 561,

4.10.1991, fl (CPAP).

OCORRÊNCIA: Nas matas de calcário, matas semidecíduas e mesmo em vegetação

secundária.
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2. Cardiospermum L. Syst, Nat., 1. 1735.

Espécie-tipo: Cardiospermum halicacabum L.

Trepadeiras herbáceas, robustas ou mesmo escandentes, com gavinhas. Folhas

biternadas, raramente triternadas, pecioladas, estípulas pequenas; folíolos usualmente

denteados, glabros ou híspidos, acuminados. Inflorescências em tirsos cirrosos, em geral

verticiladas ou mesmo panículas axilares. Flores alvacentas, pediceladas. Cálice

falsamente tetrâmero, com duas sépalas conadas, sépalas oblongas, imbricadas, as duas

externas menores. Corola terâmera, pétala superior apendiculada. Escamas assimétricas,

em geral cuculadas. Disco glanduloso, unilateral. Oito estames, filetes longos, livres ou

conados, anteras introrsas. Ovário trilocular, triquetro, estilete curto, filiforme, três

estigmas. Frutos capsulares, inflados, membranáceos, subcartáceos, dissipimento estreito,

trispérmicos. Sementes globosas, negras, reniformes ou semicirculares, normalmente

posicionadas no centro do fruto, pseudoariladas.

2. Cardiospermum grandiflorum Swartz., Prodr. Veg. Ind. Ocid., p.64. 1778.

Trepadeiras robustas, caule e ramos com cinco a seis estrias longitudinais, glabros

ou pubescentes. Folhas biternadas, pecioladas, com estípulas pequenas; folíolos de 3,5

cm a 11 cm de comprimento por 2,5 cm a 5,5 cm de largura, ovados oblongos,

acuminados ou mesmo obtusos, base atenuada, serreados ou denteados, membranáceos,

pouco pubescentes, peciolulados. Inflorescências em tirsos, longo-pedunculadas, em

gavinhas, cerca de 10 cm a 15 cm de comprimento. Flores alvas, cerca de cinco mm a

oito mm de comprimento, pediceladas, pedicelo curto. Cálice falsamente tetrâmero,

sépalas ovadas, também oblongas (as duas externas menores e híspidas e as duas internas

glabras). Corola tetrâmera, pétalas obovadas, a superior apendiculada, glabra. Escamas

oblongas ou obovadas, ligeiramente assimétricas. Disco glanduloso. Oito estames, filetes

unidos ou não até abaixo do meio, glabros. Ovário trilocular, oblongo-elítico, híspido nos

ângulos dos lóculos, estilete tripartido, três estigmas. Frutos capsulares, inflados, até

cinco cm de comprimento, triangulares, glabros, membranáceos. Sementes globosas,

negras, posicionadas no centro do fruto.
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MATERIAL EXAMINADO: BRASIL: Mato Grosso do Sul. Corumbá: na cidade: V. J.

Pott 22, 28.08.1984, fl e fr (CPAP); Lampião Aceso, próximo do entroncamento da BR-

262 e Mato Grosso do Sul: A. Pott e V. J. Pott 3801, 2.11.1987, fr (CPAP); morro

próximo ao Parque de Exposições: A. C. Cervi et al. 3305, 23.8.1991, fr (CPAP; UFMT);

Fazenda Nhumirim, Nhecolândia: A. Pott 4285, 3.8.1988, fl e fr (CPAP; UFMT ); morro

do Urucum: A. Pott et al. 1584, 04.10.1984, fr (CPAP); morro da Noroeste: A. Pott et al.

1418, 1.10.1984, fr (CPAP); Fazenda Nhumirim, Nhecolândia,  Reserva Biológica: V. J.

Pott et al. 1418, 3.7.1990, fl (CPAP); S. S. Dominga s/n, 28.7.1983, fl e fr (COR 2211);

L. Costa 17, 25.6.1990, fl (COR); M. Chaparro 6, 3.7.1993, fl e fr (COR); morro

Bocaina: R. R. Campos 34, 6.12.1991, fl (COR); Fazenda Anhuma, Nhecolândia: A. Pott

e V. G. P. Abreu 4703, 19.4.1989, fl (CPAP); Jacadigo, estrada do Tamarineiro: A. Pott

et al. 7772, 12.6.1996, fl e fr (CPAP); 7787, 12.6.1996, fr (CPAP); 7802, 13.6.1996, fr

(CPAP). Ladário: estrada da CODRASA: L. B. S. Delgado s/n, 21.7.1992, fl (COR

2756).

OCORRÊNCIA: Em áreas de vegetação de mata calcária, às margens de estradas, em

caatinga arbórea, em "cordilheiras" e mata semidecídua.

3. Cardiospermum halicacabum L., Sp. Pl., 1:366. 1753.

Trepadeiras anuais; caule e ramos com cinco ou seis estrias longitudinais,

glabrescentes. Folhas biternadas, pecioladas, com estípulas pequenas e estreitas;  folíolos

de dois 2 cm a 10 cm de comprimento por 1 cm a 3,5 cm de largura, oblongos, também

ovados, ápice obtuso ou agudo, base atenuada, também aguda, denteados, membranáceos,

glabrescentes. Inflorescências em tirsos, longo-pedunculadas, com duas gavinhas, cerca

de 8 cm a 10 cm de comprimento. Flores alvo-amareladas, de 4 mm a 5 mm de

comprimento, curto-pediceladas. Cálice falsamente tetrâmero, as duas sépalas externas

menores, pilosas, as duas internas, maiores, glabras, oblongas. Corola tetrâmera, pétalas

obovadas, também atenuadas, apendiculadas. Escamas vilosas. Disco glanduloso, glabro.

8 estames, filetes pilosos, conados na base, anteras ligeiramente ovadas, rimosas. Ovário

trilocular, uniovulado por lóculo. Frutos capsulares, inflados, de 3 cm a 4 cm de

comprimento, membranáceos, paleáceos, verdes a marrons ou mesmo avermelhados.

Sementes esféricas, negras, situadas na parte central do fruto.
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MATERIAL EXAMINADO: BRASIL: Mato Grosso do Sul. Aquidauana. Brejo do

Taboco. Fazenda Retirinho: A. Pott et al. 5403, 22.11.1989, fl e fr (CPAP); lago do

Mamão: A. Pott et al. 5745, 4.2.1991, fl e fr (CPAP). Miranda. Fazenda São Francisco:

A. Pott e C. J. A. Ferreira 2641, 7.5.1987, fl (CPAP; UFMT); 2705, 7.5.1987, fl e fr

(CPAP). Corumbá. Fazenda Leque: A. Pott e O. C. Souza 5483, 1.1.1990, fl e fr (CPAP);

A. Pott et al. 1010, 28.9.1989, fl e fr jov (CPAP); 3783, 30.10.1987, fl e fr (CPAP;

UFMT); Fazenda Acurizal, Nabileque: A. Pott 4521, 23.11.1988, fl e fr (CPAP); A. Pott

et al. 3016, 23.6.1987, fl e fr jov (CPAP); 3370, 4.9.1987, fl e fr (CPAP); 4007,

7.12.1987, fl e fr (CPAP); V. J. Pott et al. 372, 18.10.1987, fl (CPAP). Rio Verde,

Fazenda Paraíso; A. Pott e V. J. Pott 6713, 28.2.1994, fl e fr jov (CPAP).

OCORRÊNCIA: Encontrada em capões (ilhas de mata, neste caso, com predominância

de Ficus), em carandazal, entre a pastagem natural e nos campos inundáveis. A espécie

ocorre no Estado de Mato Grosso do Sul com duas variedades, sendo Cardiospermum

halicacabum L. var. halicacabum e Cardiospermum halicacabum L. var. microcarpum

(HBK) Blume.

3. Cupania L., Plumier, Nov. Plant. Amer. Gen., 19:45. 1703; Linneu, Genera

Plantarum, 1:339. 1737; Radlkofer, Sitzb. Math,-Phys. Akad. Muench., 9:457. 1879; in

Martius, Fl. Bras., 13(3):563-566. 1900; in Engler e Diels, Das Pflanzenr., 4(165):1020-

1022. 1921; Reitz, Sellowia, 14:93-94. 1962; Falcão e Falcão, An. Bras. Econ. Flor.,

19:226. 1968; Guarim Neto, tese de doutoramento, 272p. 1985.

Espécie-tipo: Cupania americana Linn.

O nome genérico Cupania foi dado em homenagem ao Pe. Francis Cupani, um

monge italiano, autor de Hortus Catholicus.

Subarbustos a árvores altas, às vezes com ramificações somente no ápice; ramos

desde cilíndricos a profundamente sulcados, glabros a hirsutos ou mesmo híspidos.

Folhas sempre compostas, pinadas, alternas, de tamanho variado, pari ou imparipenadas,

pecioladas, pecíolos e ráquis desde glabros a hirsutos (em algumas espécies o apêndice

apical que representa o folíolo atrofiado é bem evidente); (um) dois a sete pares de
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folíolos, tamanho variável, alternos ou opostos, alguns subopostos, de forma também

variável, ápices desde agudos a emarginados, bases desde agudas, atenuadas, até

nitidamente assimétricas, margens variando de íntegras a serrilhadas, peciolulados,

pecíólulos geralmente curtos, comumente tomentosos, de membranáceos a coriáceos,

nervação de craspedódorma até broquidódroma, venação de reticulada ao tipo

intersecundária composta, glabros ou pilosos. Inflorescências em panículas, vistosas ou

não, axilares ou terminais, tomentosas, bracteadas ou não. Flores geralmente alvacentas,

até 8 mm de comprimento, odoríferas ou não, pediceladas, pedicelos geralmente curtos,

bracteolados. Cálice pentâmero, sépalas comumente ovadas. Corola pentâmera, pétalas

com limbo (escama) geralmente bífido, algumas vezes com ápice denticulado, quase

sempre viloso, unguiculadas, unhas curtas ou longas. Disco desde anular a lobado,

também sinuoso, escurecido, glabro na maioria. Flores masculinas com oito estames

(comumente com ovário vestigial), filiformes, achatados, muitas vezes tomentosos,

anteras geralmente arredondadas, também com variações, glabras; as femininas

(geralmente com estames não funcionais) com ovérios trígonos, trilobados, geralmente

tomentosos. Estiletes comumente cilíndricos, glabros ou não, estigmas amorfos até

trífidos. Frutos capsulares, comumente trígonos, geralmente não ultrapassando 2,5 cm de

comprimento, glabros ou não, apiculados, com resíduos do cálice ou de outras peças

florais. Sementes geralmente arredondadas, também elipsóides, ariladas, arilos parciais

ou totais, alvacentos a alaranjados.

4. Cupania castaneifolia Martius, Flora, 21(1):71. 1838; Walpers,

Repert.,1(20):419. 1842; Radlkofer in Martius, Fl. Bras., 13(3):570.1900; Glaziou, Bull.

Soc. Bot., 4(6):120. 1906; Radlkofer in  Engler e Diels, Das Pflanzenr., 4(165):1032.

1921.

Arbustos a árvores pequenas;  ramos sulcados, puberulentos e lenticelosos. Folhas

imparipenadas, pecíolo de até 5 cm de comprimento, ligeiramente angulosos,

puberulentos, ráquis da mesma forma; até seis pares de folíolos, de 4 cm a 8 cm de

comprimento por 2 cm a 3,5 cm de largura, alternos, oblongos, ápices obtuso-atenuados,

bases estreitas e irregulares, margens serreadas, peciolulados, peciólulos de 2 mm a 4 mm

de comprimento, estriados, ferrugíneo-tomentosos, coriáceos, até dez pares de nervuras
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laterias; nervuras principais impressas na face superior e muito proeminentes na inferior;

nervações broquidódroma-eucamptódromas, venações intersecundárias compostas,

glabros na face superior, densamente ferrugíneo-tomentosos na inferior. Inflorescências

em panículas, de até 11 cm de comprimento por até 6,5 cm de largura, subterminais,

também axilares, glabrescentes, estriadas, constituídas de cimas e címulas sésseis,

bracteoladas. Flores alvas, até 3 mm de comprimento, pediceladas, pedicelos até 1 mm de

comprimento, cilíndricos, hirsutos. Cálices de cinco sépalas, ovadas, puberulentas

externamente, glabras internamente, ciliado-barbadas nas margens. Pétalas, cinco,

ligeiramente arredondadas, hirtelóides externamente, diminuindo junto ao ápice,

glabrescentes internamente, cilioladas nar margens, unguiculadas, unhas atenuadas,

também cilioladas. Escamas bífidas, menores que as pétalas, vilosas. Discos sinuosos,

glabrescentes, escurecidos. Estames, oito, filiformes, ligeiramente dilatados na base,

hirsutos até quase o ápice, anteras basifixas, arredondadas. Ovários rudimentares,

trilobados, vilosíssimos, estiletes curtos, estigmas capitados. Frutos capsulares, até 2 cm

de comprimento, trígonos, levemente verrucosos externamente, glabros internamente,

apiculados. Sementes negras, cobertas pelo arilo.

NOME VULGAR: Segundo Guarim Neto (1985), recebe o nome de camboatá.

USOS: Tem utilidade em reflorestamento.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL: Mato Grosso do Sul. Coxim. Ribeirão Figueira,

estrada de Silviolândia para Alcinópolis: A. Pott e V. J. Pott 6659, 26.2.1994, fr (CPAP).

OCORRÊNCIA:  Encontrada em área de mata ciliar, próxima ao Ribeirão Figueira.

5. Cupania vernalis Camb. in Saint Hilaire, Fl. Bras. Mer., 1:387. 1825; Don,

Gen. Syst., 1:667. 1831; Radlkofer, Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench., 9(11):560. 1879;

in Martius, Fl. Bras., 13(3):571-573. 1900.

Arbustos a árvores de até 15 m de altura; ramos cilíndricos, estriados até

sulcados, glabrescentes a hirsutos, algumas vezes lenticelosos. Folhas pari ou

imparipenadas, pecíolos ligeiramente estriados, hirtelóides a vilosos, ráquis da mesma

forma; até sete pares de folíolos, de 4 cm a 14 cm de comprimento por 2 cm a 6 cm de

largura, alternos, também subopostos, oblongos, elíticos, alguns obovados, ápices

obtusos, algumas vezes levemente agudos, bases irregulares, poucos atenuados, margens
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serreadas, também profundamente denteadas, raramente íntegras, peciolulados (ou

subsésseis), cartáceos, também coriáceos, nervação semicraspedódroma, ocorrendo

eucamptódroma, venação poligonal regular, glabros na face superior (ocasionalmente

somente nas nervuras), hirsutos a vilosos na inferior (raramente seríceos).

Inflorescências em panículas, terminais, axilares, comumente robustas, ferrugíneo-

hirsutas. Flores alvo-esverdeadas, também róseo-claras, até 8 mm de comprimento,

pediceladas, bracteoladas. Cálice pentâmero, sépalas ovadas. Corola pentâmera, pétalas

com limbo (escama) bífido, viloso, ovadas, atenuado-unguiculadas. Disco anguloso,

enegrecido, glabro. Flores masculinas com oito estames (com ovário vestigial) filiformes

ou ligeiramente achatados até pouco acima do meio, hirtelóides até quase ligeiramente

achatados até pouco acima do meio, hirtelóides até quase o ápice, anteras ligeiramente

cordiformes, rimosas; as femininas (com estames não funcionais) com ovário triangular,

vilosíssimo. Frutos capsulares, puberulentos externamente, vilosos internamente,

apiculados, muitas vezes com resíduos do cálice. Sementes lisas, negras, brilhantes,

ariladas, arilo alvacento.

NOME VULGAR: A espécie é conhecida por camboatá, camboatan-de-guavatan, pau-

de-contil, folha-grande, assa-leitão. Entretanto, nenhum desses nomes foi referido para a

espécie no Esatdo de Mato Grosso do Sul.

USOS: Pela literatura consultada, essa espécie fornece madeira branco-amarelada ou

vermelha, sólida, compacta, elástica, própria para obras internas, marcenaria, carpintaria,

esteio, moirões, cepas de tamancos, fôrmas para calçados, lenha e ótimo carvão. A

árvore é esbelta e pode ser empregada no paisagismo, principalmente na arborização de

ruas. Como planta secundária, adapta-se à insolação direta. Produz frutos muito

procurados por pássaros. É útil para plantios mistos destinados à recomposição de áreas

degradadas de preservação permanente. As flores são melíferas.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL: Mato Grosso do Sul. Bela Vista. Estrada para

Antônio João, BR 384: S. M. Salis et al. 967, 3.10.1995, est (CPAP).

OCORRÊNCIA: Matas semidecíduas.

4. Diatenopteryx Radlk., Sitzb. Bayer. Acad., 8:284. 1878.
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Gênero monoespecífico, representado por Diatenopteryx sorbifolia Radlk.

6. Diatenopteryx sorbifolia Radlk., Sitzb. Bayer. Acad., 8:284. 1878.

Árvores altas, de até 16 m de altura, ramos cilíndricos. Folhas compostas,

imparipenadas, sem estípulas; cerca de cinco pares de folíolos, de 6 cm a 15 cm de

comprimento por 2 cm a 8 cm de largura; margens denteadas. Inflorescências em

panículas, axilares, formadas de cimas longo-pedunculadas; pedicelos longos,

articulados. Flores alvo-amareladas, polígamas, não vistosas. Cálice de tetrâmero

(constituído de quatro pequenos segmentos, o inferior mais amplo, ovado-oblongo).

Corola tetrâmera (raramente com rudimento da quinta pétala), pétalas pouco maiores que

o cálice, oblongas. Escama curta, posicionada sobre a unha. Disco unilateral, lobado,

pouco pubescente. Oito estames, filetes pouco longos. Ovário rudimentar, bilocular,

uniovulado. Frutos bialados, formados de dois cocos longos, asas dorsais, horizontais,

membranáceas. Sementes oblongas, não ariladas.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL: Mato Grosso do Sul. Bela Vista. Estrada para

Antônio João: S. M. Salis et al. 968, 3.10.1995, est (CPAP).

OCORRÊNCIA: Matas semidecíduas.

5. Dilodendron Radlk., Sitz. Bayer. Acad., 8:355. 1878 et 9:473. 1879; Guarim

Neto, Sapindaceae 16. 61p. 1994.
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Gênero monoespecífico, representado por Dilodendron bipinnatum Radlk.

7. Dilodendron bipinnatum Radlk., idem.

Árvore de até 12 m de altura, caule fosco ou levemente avermelhado, rugoso.

Folhas compostas, bipinadas, grandes, vistosas, pecioladas; três a sete pares de pinas,

alternas ou subopostas, oblongas, constitutídas de quatro a nove pares de pínulas, de 4 cm

a 6 cm de comprimento por 1 cm a 3 cm de largura, alternas ou subopostas, ovadas ou

lanceoladas, nitidamente serreadas nas margens, membranáceas a subcoriáceas, glabras

na face superior. Inflorescências em tirsos, cerca de 28 cm de comprimento, ramificadas,

terminais, tomentosas, bracteadas. Flores alvacentas, de até 6 mm de comprimento,

pediceladas, pedicelo articulado. Cálice  pentâmero, sépalas ovadas, côncavas, em geral

com as duas sépalas externas menores, pouco tomentosas. Corola de três a quatro (cinco)

pétalas, algumas vezes uma está ausente ou mesmo rudimentar, ovadas, curto-

unguiculadas. Escamas presentes. Disco côncavo, também pouco lobado, glabro. Oito

estames, raramente sete e nove, filetes glabros, anteras sagitado-ovadas. Ovário trígono,

também trilobado, avermelhado. Frutos capsulares,  deiscentes, até 3 cm de

comprimento, rugosos, enegrecidos. Sementes oblongas, negras, ariladas, arilo alvo, em

contraste com os frutos.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL: Mato Grosso do Sul. Corumbá. Fazenda

Nhumirim, Nhecolândia:  A. Pott 1384, fr 31.8.1984 (CPAP); A. Pott et al. 2953,

10.6.1987, fl (CPAP; UFMT); Fazenda Campo Dora, Nhecolândia: C. N. Cunha et al.

2099, 10.12.1986, est (CPAP). Fazenda Santa Helena, pantanal do Abobral: G. A.

Damasceno Jr. 605, 10.1993, fr (COR). Fazenda Acurizal, Nabileque: A. Pott et al. 3537,

30.9.1987, est (CPAP).

OCORRÊNCIA: Em vegetação secundária da transição cerrado/mata, mata semidecídua,

cordilheira e capão.

6. Diplokeleba Brown, in Endlicher, Enum. Pl. Hueg. 13. 1837; Falcão e Falcão,

An. Bras. Econ. Flor., 19.221-231. 1968; Guarim Neto, Sapindaceae 16. 61p. 1994.

Espécie-tipo: Diplokeleba floribunda Brown
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Árvores de folhas esparsas, abruptamente penadas, sem estípulas. Inflorescências

em panículas de flores polígamas. Cálice de cinco sépalas. Corola de cinco pétalas. Oito

estames, filetes filiformes. Ovário ovóide-cônico, trígono, estilete filiforme, apíce

estigmatoso. Frutos capsulares, deiscentes. Sementes aladas.

8. Diplokeleba floribunda Brown, idem.

Árvores de até 10 m de altura; ramos cilíndricos, glabros, lenticelosos. Folhas

compostas, penadas, 12 cm a 20 cm de comprimento, com três a quatro jugos, o último

par com o folíolo atrofiado em forma de apículo longo, folíolos opostos, também

alternos, oblongo-lanceolados ou mesmo quase iguais, ápice acuminado, base atenuada,

inteiros. Inflorescências em panículas de até 20 cm de comprimento. Botões florais de 2

mm de diâmetro. Flores alvacentas, de até 8 mm. Cálice de cinco sépalas. Corola de

cinco pétalas. Oito estames, filetes filiformes. Ovário ovóide-cônico, estilete filiforme.

Frutos capsulares, alongados, cerca de 3,5 cm de comprimento, levemente enegrecidos.

Sementes aladas, alas de até 1,5 cm de comprimento, paleáceas, castanhas.

NOME VULGAR: canela-de-cotia, farinheira, farinha-seca, urvita, palo-piedra, pau-

pedra.

USOS: Apícola, ornamental, reflorestamento.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL: Mato Grosso do Sul. Corumbá. Fazenda

Coqueiro, Jacadigo: A. Pott 5299, 18.11.1989, fl e fr (CPAP; UFMT); C. N. Cunha et al.

2126, 14.12.1986, fr (CPAP). Próximo ao Centro Universitário - CEUC: A. Cervi et al.

3383, 25.8.1991, fr (CPAP; UFMT); V. J. Pott e A. Pott 762, 30.11.1986, fl (CPAP;

UFMT); C.A.C. 1746, 24.5.1985, fr (COR). Nabileque, estrada ferroviária: A. Pott 1926,

20.6.1986, est (CPAP). Área urbana, no Jardim: J. A. Ratter e A. Pott 6077, 22.11.1987,

fl (CPAP). Estrada para Forte Coimbra: M. P. Silva et al. 46, 2.6.1989, est (CPAP).

Miranda. Fazenda Bodoquena, Serra da Bodoquena: A. Pott et al. 7047, 18.3.1995, fr

(CPAP). Porto Murtinho, Hotel dos Camalotes: A. Pott et al. 2095, 18.4.1985, fr (CPAP).

OCORRÊNCIA: Nas matas baixas do pantanal de Jacadigo e como remanescente de

áreas urbanas (em terrenos baldios), região chaquenha.

7. Magonia St. Hil., Bull. Soc. Philom. Paris, p.78. 1824.
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Gênero monoespecífico, representado por Magonia pubescens St. Hil. (Joly et al.

1980).

9. Magonia pubescens St. Hil., ídem.

Arbustos a árvores caducifólias, de até 12 m de altura; caule e ramos

acinzentados. Folhas compostas, pecioladas; três a cinco pares de folíolos, de 6 cm a 10

cm de comprimento por 2,5 cm a 4 cm de largura, oblongos, ápice emarginado, curto-

peciolulados, subcoriáceos, glabros na face superior, pubescentes na inferior, discolores.

Inflorescências em tirsos, até 30 cm de comprimento, pouco ramificadas, bracteadas,

constituídas de cincínios paucifloros. Flores amarelo-esverdeadas, odoríferas, até 3,5 cm

de comprimento, pediceladas. Cálice pentâmero, sépalas ovadas, em geral pubescentes.

Corola pentâmera, pétalas obtusas ou mesmo pouco agudas, puberulentas. Disco laminar.

Oito estames, filetes filiformes, anteras oblongas. Ovário trígono, estilete filiforme,

estigma lobado. Frutos capsulares, triangulares, vistosos, de 7 cm a 8 cm de comprimento

por 10 cm a 13 cm de largura, ferrugíneo-pulverulentos. Sementes grandes, planas,

aladas, alas membranáceo-cartáceas, ferrugíneas.

NOME VULGAR: timbó, timbó-do-cerrado.

USOS: Espécie ictiotóxica, madeira, apícola, saponácea.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL: Mato Grosso do Sul. Corumbá. Nhecolândia.

Fazenda Alegria: A. Pott 4398, 15.9.1988, fl e fr (CPAP; UFMT); Fazenda Nhumirim,

Reserva Biológica:  A. Pott 4315, fl (CPAP).

OCORRÊNCIA: Em áreas do cerrado da região pantaneira.

Laboriau (1973) e Joly et al. (1980) tratam de aspectos inerentes a essa espécie,

com considerações relevantes sobre a semente e estudos taxonômicos, respectivamente.
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8. Matayba Aublet, Pl. Guian., 1:331. 1775; Jussieu, Gen. Pl., p.249. 1789; De

Candolle, Prodr., 1:609. 1824; Radlkofer, Sitzb. Bayer. Akad., 9:467. 1879; in Engler e

Prantl, Nat. Pflanzenf., 3(5):340. 1895;  Martius, Fl. Bras., 13:599-600. 1900.

Espécie-tipo: Matayba guianensis Aublet.

Arbustos a árvores. Folhas compostas, pari ou imparipenadas, pecioladas; de até

20 folíolos, alternos ou subopostos, ovados, oblongos ou elítico-lanceolados, íntegros

(raramente denteados ou serreados), nervação pouco impressa. Inflorescências em

panículas, axilares, solitárias ou mais raramente fasciculadas, bracteadas. Flores

polígamas, alvas, pediceladas. Cálice de cinco sépalas, sépalas dentado-lobadas,

pubescentes. Corola de cinco pétalas, obovadas ou pouco orbiculares, curto-

unguiculadas. Escamas bífidas. Disco anular, glabro ou tomentoso. Androceu de oito

estames (nas flores masculinas), filetes filiformes, pilosos na base, anteras glabras ou

puberulentas. Gineceu de ovário trígono, subgloboso ou obovado, trilocular (raramente

bilocular), pubescente (rudimentar nas flores masculinas), estilete curto, estigma bi ou

trilobado. Frutos capsulares, loculicidas, normalmente trivalvares, verrucosos,

avermelhados ou negros. Sementes ariladas, elipsóides, glabras, enegrecidas.

10. Matayba elaeagnoides Radlk., Sitzb. Bayer. Akad., 9:535, 635. 1879.

Arbustos a árvores de até 15 m de altura, madeira resistente, ramos glabros.

Folhas compostas, pinadas, de até 15 cm de comprimento; dois a seis pares de folíolos,

de até 11 cm de comprimento por até 3,5 cm de largura, opostos ou alternos, íntegros,

oblongos, lineares, lanceolados ou mesmo obovado-cuneados, ápice obtuso ou agudo,

base aguda, margem revoluta, peciolulados ou subsésseis,coriáceos ou catáceos, glabros.

Inflorescências em panículas, axilares, menores que as folhas, glabras. Flores alvas.

Cálice pentâmero. Corola de pétalas obovadas. Escamas vilosas. Disco subgloboso. Oito

estames, filiformes. Ovário trígono levemente tomentoso. Frutos capsulares, até 2 cm de

comprimento, obovado-globosos. Sementes elipsóides, ariladas até o ápice.

USOS: Em atividades apícolas.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Itaporã, margem do rio

Brilhante: A. Pott e V. S. J. Silva 7182, 2.9.1995, fl (CPAP).
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OCORRÊNCIA: Em área remanescente florestal.

11. Matayba guianensis Aublet, Pl. Guian., 1:331. 1775; Jussieu, Gen. Pl., p.249.

1789; De Candolle, Prodr., 1:609. 1824; Radlkofer, Sitzb. Bayer. Akad., 9:467. 1879; in

Engler e Prantl, Nat. Pflanzenf., 3(5):340. 1895;  Martius, Fl. Bras., 13:599-600. 1900.

Arbustos a árvores de até 18 m de altura, ramificados, córtex rugoso. Folhas

compostas, pecioladas; geralmente seis pares de folíolos, de 5 cm a 15 cm de

comprimento por 3 cm a 6 cm de largura, elíticos ou oblongo-lanceolados, íntegros,

subcoriáceos, normalmente glabros, curto-peciolulados. Inflorescências em panículas,

axilares, puberulentas, cerca de 20 cm de comprimento, constituídas de címulas,

bracteadas. Flores alvas, cerca de 4 mm de comprimento. Cálice de cinco sépalas,

denteado-lobadas. Corola de cinco pétalas, obovadas. Escamas com indumento

rufescente. Disco glabro. Androceu de oito estames, filetes filiformes, pubescentes na

base, anteras glabras. Gineceu de ovário geralmente trígono, tomentoso, estilete normal.

Frutos capsulares, geralmente trígonos, até 2,5 cm de comprimento, verrucosos, curto-

etipitados. Sementes elipsóides, negras, ariladas, arilo alvo.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. São Gabriel do Oeste, 2 km

do morro da Mesa:  A. Pott e V. J. Pott 6743, 1.3.1994, fr (CPAP).

OCORRÊNCIA: Em área de cerrado com predominância de Emmotum nitens.

9. Meliccoca L., Sp. Pl., 2:495. 1762; Kunth in H.B.K. Nov. Gen. et Sp., 5:99.

1821; De Candolle, Prodr., 1 (18):614. 1824; Bentham e Hooker, Gen. Pl., 1 (1):401.

1862; Radlkofer in Martius, Fl. Bras., 13 (3):519-522. 1900.

Espécie-tipo: Melicocca bijuga L., Sp. Pl., 2:495. 1762.

Árvores de até 12 m de altura. Folhas esparsas, alternas, compostas, pecioladas.

Um a dois pares de folíolos, raramente três, pecíolo e ráquis alados, ovados, elíticos ou

elítico-lanceolados, margem ondulada, íntegra, subcoriáceos. Inflorescências racemosas,

posicionadas em ramos laterais ou terminais. Flores pequenas, alvacentas. Cálice de

sépalas imbricadas, cilioladas ou grabras. Quatro pétalas, obovadas ou oblongas.
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Escamas bífidas, lanosas, ciliadas. Disco orbicular, crenado. Oito estames, filiformes,

glabros, anteras ovadas. Ovário, dois (raramente três), locular, obovado ou elipsóide,

glabro. Frutos bagas corticosas, granulados, arredondados ou elipsóides, amarelos

quando maturos, comestíveis, adocicados, adstringentes.

O gênero consta de duas espécies: Melicocca bijuga L. e Melicocca lepidopetala

Radlk. Em Mato Grosso do Sul ocorre somente M. lepidopetala Radlk., com

polimorfismo acentuado.

12. Meliccoca lepidopetala Radlk. in Martius, Fl. Bras., 13 (3):525-526. 1900.

Árvore de 10 m de altura; ramos cilíndricos; córtex fosco. Folhas compostas,

alternas. Um par de folíolos, opostos, de até 15 cm de comprimento por 4 cm de largura,

pecíolo e ráquis alados (em maior ou menor grau), elíticos, oblongos ou ovado-

lanceolados, base cuneada, irregular, subcoriáceos, glabros. Inflorescências pequenas, de

flores unissexuadas. Flores alvacentas. Cálice ciliado. Corola de pétalas unguiculadas.

Escamas bífidas, lanosas. Disco rubro. Estames glabros. Ovário ovado, glabro. Frutos

bacáceos, cerca de 3 cm de comprimento, comestíveis. Sementes crustáceas.

NOME VULGAR: guapomba, aguapomba.

USOS: Os frutos são comestíveis; muito apreciados.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL: Mato Grosso do Sul. Corumbá. Morro Bacaina:

G. A. Damasceno Jr. s/n, 15.2.1992, est (CPAP 11330). Fazenda Sagrado. Abobral: A.

Pott et al. 2306, 19.11.1986, est (CPAP; UFMT); 2419, 2.12.1986, est (CPAP); Abobral,

Fazenda Santa Clara: A. Pott et al. 6949, 30.9.1994, fr (CPAP); margem da lagoa

Jacadigo, próximo ao aterro: M. P. da Silva 09, 30.10.1991, fr (CPAP);  estrada para a

lagoa Jacadigo, Assentamento Taquaral: S. M. Salis et al. 802, 18.8.1995, fl (CPAP);

margem do rio Paraguai, fundos do CEUC: G. A. Damasceno Jr. 801, 30.8.1993, fl

(COR). Nabileque, Fazenda Acurizal, corixo Mutum: A. Pott 4487, 21.11.1988, est

(CPAP). Aquidauana, brejo do rio Negro, Fazenda Fazendinha: S. M. Salis et al. 776,

9.9.1993, fl (CPAP).

OCORRÊNCIA: Em capões (ilhas de matas semidecíduas), cordilheiras, compondo a

mata ciliar do rio Paraguai, nas imediações da cidade de Corumbá, MS, em matas

calcárias.
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10. Paullinia L., Sp. Pl., 1:365. 1753; Gen. Pl., 5:170. 1754.

Espécie-tipo: Paullinia pinnata L.

Trepadeiras escandentes até subarbustos flexuosos, algumas vezes eretos; corpos

lenhosos simples ou compostos, usualmente com um área central circundada por três

áreas periféricas; látex branco comum no caule e ramos; gavinhas axilares ou

pedunculares, em geral bicirrosas. Folhas alternas, com estípulas, pecioladas; pecíolo e

ráquis muitas vezes alados; um, três, cinco e sete folíolos, biternados, ternado-pinados,

também bipinados, membranáceos a coriáceos, margens denteadas, dentes algumas vezes

glandulares. Inflorescências em geral solitárias, tirsóides a paniculadas, axilares,

subterminais, algumas vezes fasciculadas, bracteadas. Flores pequenas, alvacentas, pouco

zigomorfas. Cálice pentâmero ou tetrâmero pela união das duas sépalas inferiores,

imbricadas, persistentes, as duas sépalas superiores, menores. Corola tetrâmera, pétalas

apendiculadas. Escamas petalóides, elipsóides ou arredondadas, pubescentes. Disco

anular, glanduloso. Estames irregulares, filetes algumas vezes unidos, anteras de

deiscência lateral. Ovário trilocular, estilete subulado ou filiforme, estigma três partido.

Frutos capsulares, um a três locos, deiscentes, septicidas, alados ou não. Sementes

usualmente ariladas.

13.  Paullinia elegans Camb.in Saint Hilaire, Fl. Bras., 1:370. 1825.

Trepadeiras glabras, ramos subtriangulares, também com cinco a seis costas,

glabros; corpos lenhosos compostos, um central maior e três periféricos menores. Folhas

cinco pinadas, algumas vezes ternadas, pecioladas; folíolos de 4 cm a 10 cm de

comprimento por 2 cm a 5 cm de largura, oblongo-lanceolado, pouco agudos no ápice,

serreado-denteados acima do meio ou no total. Inflorescências em tirsos solitários,

constituidas de cincínios glabro. Flores alvas, pequenas, pediceladas, pedicelos longos.

Cálice pentâmero. Corola de pétalas lgeiramente obovadas, apendiculadas. Escamas

pouco vilosas. Disco subglanduloso. Oito estames, filetes pouco vilosos. Ovário

triangular ou ovóide, estilete glabro, estigma tripartido. Frutos avermelhados, até 2 cm de

comprimento, glabros. Sementes negras, arilo alvo e carnoso.
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USOS: Em atividades apícolas.

MATERIAL EXAMINADO: Mato Grosso do Sul. Corumbá. Fazenda Acurizal,

Nabileque: A. Pott 4527, 23.11.1988, fl (CPAP); A. Pott et al.  3972, 10.12. 1982, fl e fr

jov (CPAP); 4122,  25.2.1988, fr (CPAP).

OCORRÊNCIA: Em capões não alagáveis, campos inundáveis.

14. Paullinia pinnata L., Sp. Pl., 1:366. 1753.

Trepadeiras robustas, com estípulas; caule e ramos com três a seis estrias

longitudinais, glabros a puberulentos, com gavinhas bicirrosas; corpos lenhosos

compostos. Folhas pentafoliolado-pinadas, pecioladas (pecíolo e ráquis foliar alados);

folíolos de 5 cm a 12 cm de comprimento por 3 cm a 5 cm de largura, elíticos, ápice

curto-acuminado, base obtusa, margem crenado-denteada, dentes glandulares, curto-

peciolulados, subcoriáceos, algumas vezes glabrescentes. Inflorescências em tirsos

solitários, até 25 cm de comprimento, axilares ou situados nas gavinhas. Flores alvas ou

alvo-amareladas, cerca de 5 mm de comprimento, pediceladas, bracteoladas. Cálice

pentâmero, sépalas pilosas. Corola de pétalas obovadas, estreitas, pouco unidas, vilosas,

apendiculadas. Escamas obovadas, margem vilosa. Disco glanduloso. Oito estames,

filetes vilosos. Ovário triangular ou ovóide, viloso no ápice ou glabro, estilete glabro,

estigma tripartido. Frutos capsulares, alongados, 2 cm a 3,5 cm de comprimento,

apiculados, deiscentes. Sementes elipsóides, negras, ariladas, arilo parcial, alvo.

NOME VULGAR: Jaborandi (Amaral et al. s/n).

USOS: Forrageira, apícola.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL: Mato Grosso do Sul. Corumbá. Fazenda Leque:

A. Pott et al. 3715, 30.10.1987, fl (CPAP; UFMT); estrada para Forte Coimbra, região

chaquenha: R. A. Cândido Pereira e S. Pereira 29, 1.5.1990, fl e fr (CPAP; UFMS;

UFMT); Passo do Lontra: M. I. Amaral et al. s/n, 12.5.1991, fr (COR 2444). Nabileque,

Fazenda Acurizal: A. Pott et al. 2883, 27.5.1987, fr (CPAP); 3153, 30.7.1987, fr (CPAP);

3689, 22.10.1987, fl (CPAP), C. N. Cunha 2145, 15.2.1986, fl e fr (CPAP). Estrada do

Porto da Manga: A. Pott 1632, s/d, fl e fr (CPAP). Nhecolândia: A. Pott 1860, 24.5.1985,

fr (CPAP). Aquidauana, lago do Mamão, Fazenda Fazendinha, área do rio Negro: A. Pott
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et al. 5783, 5.2.1991, fl e fr (CPAP). Miranda, Fazenda Pousada Caiman: L. Pinder 135,

s/d, fl (CPAP).

OCORRÊNCIA: Encontrada em murundu de campo inundável, capão, cerrado inundável,

no carandazal, no paratudal e em vegetação secundária.

15. Paullinia spicata Benth. in Hooker, Journ. Bot., 3:193. 1851; Walpers, Ann.,

3:193, 1857.

Trepadeiras glabras; ramos subtriangulares; corpos lenhosos compostos, o central

maior e os periféricos menores. Folhas compostas, pecioladas, cinco foliolado-pinadas;

folíolo terminal com cerca de 10 cm de comprimento por 5 cm de largura, os laterais

menores, oblongos ou elítico-lanceolados, levemente denteados, cartáceos a

subcoriáceos, pilosos nas nervuras da face inferior, curto-peciolulados. Inflorescências

em tirsos solitários, 5,5 cm a 15 cm de comprimento, longo-pedunculadas ou mesmo

subsésseis, bracteadas. Flores grandes, cerca de 0,5 cm de comprimento, pediceladas.

Cálice de sépalas pouco tomentosas, obovadas. Corola de pétalas oblongas. Escamas de

margens vilosas. Disco glanduloso, tomentoso. Oito estames, filetes filiformes, pilosos,

anteras glabras. Ovário trígono, subgloboso, glabro. Frutos capsulares, arredondados,

cerca de 3 cm de comprimento, glabros. Sementes elipsóides, enegrecidas, ariladas.

USOS: Apícola e os frutos servem de alimento à fauna.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Corumbá. Margem do rio

Miranda, Passo do Lontra: R. Culav s/n, 20.3.1993, fr (COR 3309); C. A. C. 1344,

11.4.1983, fr (COR) Miranda: G. A. Damasceno Jr. 27, 28.3.1991. fr (COR). Ladário: C.

A. C. 1682, 5.2.1985, fr (COR). Coxim, próximo ao rio Coxim:  A. Pott et al. 7656,

25.2.1996, fr (CPAP); Ribeirão Figueira, estrada para Silviolândia: A. Pott e V. J. Pott

6655, 26.2.1994, fl e fr (CPAP).

OCORRÊNCIA: Mata ciliar, cerrado.

11. Sapindus L., Sp. Pl., p.367. 1753; Gen. Pl., 5:171. 1754.

Espécie-tipo: Sapindus saponaria L.
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Arbustos ou árvores medianas; ramos glabros ou pouco tomentosos. Folhas

compostas, pecioladas, algumas vezes com ráquis foliar alada; folíolos opostos, também

alternos, curto-peciolulados, elíticos  ou ovado-lanceolados, íntegros, membranáceos a

cartáceos, glabros. Inflorescências em panículas, grandes, vistosas, terminais. Flores

alvacentas, pequenas, curto-pediceladas. Cálice pentâmero, sépalas ovadas, orbiculares,

côncavas, em geral imbricadas e com duas menores. Corola pentâmera, pétalas

glabrescentes. Escamas curtas, barbadas. Disco regular, glabro ou piloso. Oito estames,

filetes pubescentes, filiformes (pilosidade basal). Ovário trilobado, trilocular, estilete

subulado ou pouco filiforme. Frutos drupáceos, indeiscentes, com três, dois (um) cocos,

carnosos ou mesmo coriáceos. Sementes globosas, negras, não ariladas.

16. Sapindus saponaria L., ídem.

Árvores de até 10 m de altura; ramos sulcados, glabros ou puberulentos. Folhas

compostas, pecioladas, pecíolos e ráquis foliar algumas vezes alados; até cinco pares de

folíolos, de 5 cm a 15 cm de comprimento por 3 cm a 7,5 cm de largura, lanceolados,

também oblongos, ápice obtuso ou longo-acuminado, agudos, atenuados na base,

algumas vezes irregulares, íntegros, curto-peciolulados, membranáceos a subcoriáceos,

glabros a glabrescentes. Inflorescências em panículas, terminais, até 28 cm de

comprimento, tomentosas, vistosas. Flores alvacentas, cerca de 4 mm de comprimento,

pediceladas, pedicelo articulado. Cálice pentâmero, sépalas arredondadas ou mesmo

elíticas, cilioladas. Corola pentâmera, pétalas cilioladas. Escamas barbadas. Disco glabro.

Oito estames, filetes filiformes, vilosos abaixo do meio. Ovário ovóide, trilobado, glabro.

Frutos drupáceos, vistosos, globosos, um a três cocos, castanho-amarelados, até 2 cm de

comprimento, glabros, lisos, brilhantes. Sementes globosas, negras, não ariladas.

NOME VULGAR: Saboneteira, morcegueira, cassiteira.

USOS: Florestal, apícola e como substituto do sabão

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL: Mato Grosso do Sul. Corumbá. A. Pott e V. J.

Pott 233, 1.4.1986, fl (CPAP); estrada do Tamarineiro: A. Pott et al. 2800, 23.5.1987, fr

(CPAP; UFMT); Lampião Aceso, BR 262, 5 km sul do Posto Fiscal: C. N. Cunha et al.

2172, 15.12.1986, fl (CPAP; UFMT); estrada para Jacadigo: R. A. Mauro 97, 22.4.1993,

fr (CPAP; UFMT); Fazenda Primavera, estrada para Forte Coimbra: M. P. da Silva 12,
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30.5.1989, est (CPAP); divisa Brasil-Bolívia: A. Pott et al. 7773, 12.6.1996, fr (CPAP);

Fazenda Nhumirim: G. Hatschbach et al. 60872, 10.6.1994, fl (CPAP); Fazenda

Nabileque: A. Pott et al. 3246, 31.10.1987, est (CPAP); 3572, 29.9.1987, fr (CPAP).

Miranda, Fazenda Bodoquena, Serra da Bodoquena: A. Pott e C. C. de F. Tavares 2822,

s/d, fl e fr (CPAP); 3067, s/d, fr jov (CPAP); A. Pott et al. 7019, 17.3.1995, fl (CPAP).

Ladário: A. Pott e E. Afonso 7598, 30.9.1995, fr (CPAP).

OCORRÊNCIA: Capoeirão de mata calcárea (vegetação secundária arbustivo-arbórea),

nas matas primárias, cerrado, pastagens, cordilheiras.

OBSERVAÇÃO: Tóxica. Os frutos caídos e ingeridos por animais causam a morte

destes, em período muito seco e deficiente de pastagem (A.Pott e E. Afonso 7598 -

CPAP).

Em Mato Grosso do Sul, pelo material examinado, essa espécie ocorre nas duas

formas taxonômicas: Sapindus saponaria L. forma saponaria e Sapindus saponaria L.

forma inaequalis (DC.) Radlk. A segunda forma diferencia-se, principalmente, por ter

folíolos inequiláteros e ráquis levemente aladas.

12. Serjania Miller, Gard. Dict. Abr., 4. 1754.

Espécie-tipo: Serjania sinuata Schum. (tipo estabelecido por Croat, 1976).

Trepadeiras lenhosas, delgadas ou robustas, ocorrendo ainda como subarbustos

flexuosos (Serjania erecta Radlk.), estipuladas, gavinhas axilares ou pedunculares;

corpos lenhosos simples ou compostos, em geral com látex alvacento, não abundante.

Folhas compostas, ternadas, biternadas, pinado-compostas; folíolos serreado-denteados

ou quase íntegros, membranáceos a coriáceos, peciolulados. Inflorescências em tirsos,

rácemos terminais ou mesmo panículas. Flores irregulares, alvacentas, pequenas a

medianas. Cálice tetrâmero ou mesmo pentâmero, em geral com duas sépalas conadas, as

outras, menores. Corola tetrâmera. Escamas vilosas ou mesmo barbadas. Disco

glanduloso, alvo ou amarelado. Oito estames, irregulares, filetes unidos na base, anteras

ovadas ou elíticas. Ovário trilocular, estilete trilobado. Frutos esquizocárpicos, ovados,

também cordiformes, constituídos de três sâmaras, indeiscentes, dissipimento estreito.
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Sementes subglobosas ou mesmo elipsóides, normalmente no ápice dos frutos, glabras,

algumas vezes com arilo parcial.

17. Serjania caracasana Willd., Sp. Pl. 2 (1):465. 1799.

Trepadeiras escandentes, glabras, raramente puberulentas, ramos cilíndricos, seis

a oito estrias longitudinais; corpos lenhosos compostos. Folhas biternadas, pecíolo

canaliculado; cinco foliolado-pinadas ou mesmo ternadas; folíolos de 10 cm a 12 cm de

comprimento por 3 cm a 5 cm de largura, oblongo-lanceolados ou quase elíticos, obtuso-

acuminados, os inferiores menores, em geral serreado-denteados, membranáceos.

Inflorescências em tirsos solitários ou em panículas congestas, pedunculadas, pedúnculo

anguloso, ráquis angulosa, puberulentas, bracteadas. Flores alvacentas, odoríferas, cerca

de 6 mm de comprimento, pediceladas. quatro sépalas, as duas externas menores e as

duas internas maiores, pouco tomentosas. Pétalas obovado-oblongas ou sublanceoladas,

unguiculadas. Escamas bífidas, margem vilosa. Disco glanduloso, pouco piloso. Oito

estames, filetes pouco filiformes e pouco vilosos, anteras glabras. Ovário triquetro,

obovado-cuneado, glabro, estilete curto. Frutos de até 3,5 cm de comprimento, cordado-

ovados, dissipimento estreito, glabros. Sementes subglobosas ou mesmo lenticulares,

com vestígios do arilo.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Corumbá. Estrada da

Manga: V. J. Pott 175, 21.7.1985, fl (CPAP).Fazenda Santa Helena, pantanal do Abobral:

I. M. Bortolotto s/n, 7.1993, fl e fr jov (COR 3683). Nhecolândia, Fazenda Nhumirim,

Salina da Cabecinha: A. Pott 4397, 15.9.1988, fl e fr (CPAP); borda de salina, lagoa

Saloba: A. Pott et al. 3455, 17.9.1987, fl e fr (CPAP); salina do Meio: A. C. Cervi et al.

3237, 20.8.1991, fl  (CPAP).

OCORRÊNCIA: Em capão de mata, no pantanal do Abobral.

18. Serjania chaetocarpa Radlk. in Engler e Prantl, Nat. Pflanzenf., 3 (5):302.

1895; Pilger, Bot. Jahrb., p.169. 1902.

Trepadeiras densamente ferrugíneo-hirsutas; ramos cinco costados; córtex fosco;

corpos lenhosos simples. Folhas ternadas, pecioladas; folíolos de 8 cm de comprimento

por 5 cm de largura, cuspidados, subsésseis, de membranáceos a subcoriáceos, com pelos
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na face superior. Inflorescências em tirsos solitários ou em panículas congestas, de até 18

cm de comprimento, setoso-hirsutas. Flores alvacentas. Sépalas densamente hirsutas.

Pétalas espatuladas, apiculadas, com glândulas dispersas na face interna. Escamas

menores que as pétalas, barbadas. Disco hirsuto, anular. Estames de filetes totalmente

vilosos, anteras glabras. Ovário obovado, tomentoso. Frutos de até 3,5 cm de

comprimento, articulados na base, alas evidentes.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Corumbá: C. A. C. 1658,

25.12.1984, fl (COR); 1678, 2.2.1985, fl (COR). Rio Verde, Fazenda Paraíso: A. Pott e

V. J. Pott 6712, 28.2.1994, fl (CPAP).

OCORRÊNCIA: Em campos de formações arbustivas, cerrado.

19. Serjania cissoides Radlk., Serj. Monogr., p.294. 1875; in Martius, Fl. Bras.,

13(3):334-335. 1900.

Trepadeiras escandentes, procumbentes, ferrugíneo-tomentosas, ramos

cilíndricos, com cinco a seis estrias; corpos lenhosos simples. Folhas compostas,

ternadas, pecioladas; folíolos em geral de 3 cm a 5 cm de comprimento por 2 cm a 4 cm

de largura, os superiores em geral menores. Inflorescências em tirsos, até 12 cm de

comprimento, ferrugíneo-tomentosas. Flores alvas. Cálice com as sépalas externas pouco

menores que as internas. Corola de pétalas elíticas, unguiculadas, unha atenuada.

Escamas bífidas, margens vilosas. Disco arredondado. Oito estames, do mesmo tamanho

das pétalas, filetes subfiliformes, hirsutos, anteras glabras. Ovário trígono, estilete trífido.

Frutos de cerca de 2 cm de comprimento, trígonos. Sementes enegrecidas.

USOS: Com possibilidades ornamentais.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. São Gabriel do Oeste,

estrada São Gabriel do Oeste-rio Negro: A. Pott e V. J. Pott 6775, 1.3.1994, fl (CPAP).

OCORRÊNCIA: Campo-cerrado.

20. Serjania crassifolia Radlk., Serj. Monogr., p.225. 1875; in Martius, Fl. Bras.,

13(3):313-314. 1900.

Trepadeiras escandentes, levemente velutíneas, ramos estriados; corpos lenhosos

periféricos pouco maiores que os centrais. Folhas compostas, biternadas, cerca de 16 cm
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de comprimento, pecioladas; folíolos elítico-ovados, quase sésseis, os terminais ovado-

lanceolados, base cuneada, margem obtuso-denteada, pouco tomentosos, pouco crassos a

membranáceo-coriáceos. Inflorescências em tirsos, até 20 cm de comprimento,

tomentosas. Flores alvacentas, de até 4 mm de comprimento. Cálice de sépalas

tomentosas. Corola de pétalas alvacentas, pouco vistosas. Escamas pequenas. Disco

globoso. Oito estames, irregulares, filetes pouco unidos na base. Ovário trígono,

trilocular, estilete trilobado. Frutos de cerca de 2,5 cm de comprimento, base cordada,

pouco tomentosos. trígonos. Sementes subglobosas, aderidas na parte apical dos frutos.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Aquidauana, Piraputanga:

G. Hatschbach e J. M. Silva 60698, 4.6.1994, fl  (CPAP). Anastácio, BR-262: G.

Hatschbach e J. M. Silva 62127,  2.5.1995, fl e fr (CPAP).

OCORRÊNCIA: Em áreas de cerrado.

21. Serjania erecta Radlk., Serj. Monogr., p.160. 1875.

Subarbustos eretos, também flexuosos, escandescentes; ramos triangulares,

estriados; corpos lenhosos compostos. Folhas compostas, imparipenadas, pecíolo e

ráquis alados; folíolos de até 15 cm de comprimento por até 10 cm de largura,

largamente ovados, obtuso-denteados, subcoriáceos. Inflorescências em geral, tirsos

solitários, cerca de 15 cm a 20 cm de comprimento. Flores alvas, cerca de 1 cm de

comprimento, pediceladas. Cálice com duas sépalas externas menores, as internas

maiores, pouco tomentosas. Corola de pétalas obovadas, unguiculadas, unha curto-

atenuada. Escamas bífidas e pouco vilosas. Disco anular, glanduloso. Oito estames,

filetes filiformes alongados, estigma trilobado. Frutos esquizocárpicos, ligeiramente

cordados, até 3,5 cm de comprimento, constituído de três samarídeos, dissipimento

estreito. Sementes subglobosas, pouco ariladas, posicionadas no ápice do fruto.

NOME VULGAR: Em Mato Grosso, essa espécie é conhecida popularmente por cinco-

folhas.

USOS: Apícola. Em Mato Grosso, é tida como medicinal.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Coxim, rodovia Coxim-

Silviolândia: A. Pott e V. J. Pott 6649, 26.2.1994, fl  (CPAP). Corumbá, Nhecolândia,

Fazenda Nhumirim: A. Pott e O. C. de Souza 5474, 31.1.1990, fl (CPAP).
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OCORRÊNCIA: Em áreas de cerrado.

22. Serjania glutinosa Radlk., Serj. Monogr., p.126. 1875.

Trepadeiras pouco viscosas (glutinosas), córtex avermelhado; corpos lenhosos

simples. Folhas biternadas, pecioladas, estipuladas; folíolos de até 7 cm de comprimento

por até 3 cm de largura (os inferiores menores), curto-lanceolados, os terminais mais

largos, pouco serredaos, pubescentes, membranáceos. Inflorescências em tirsos solitários

ou em panículas nos ramos secundários, até cerca de 8 cm de comprimento, bracteadas.

Flores alvas, até 5 mm de comprimento, pediceladas. Cálice irregular, as sépalas externas

pequenas, puberulentas. Corola de pétalas levemente ovadas ou arredondadas,

unguiculadas, unha curta. Escamas bífidas, pouco vilosas na base. Disco glanduloso. Oito

estames, filetes filiformes, pilosos na base, anteras pouco ovadas, glabras. Ovário

trígono, pouco tomentoso, estilete também pouco tomentoso, estigma trífido. Frutos de

até 3,5 cm de comprimento, levemente cordiformes, alas papiráceas. Sementes elipsóides,

posicionadas no ápice dos frutos.

USOS: Apícola.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Ladário, Fazenda Uruba:

G. Hatschbach et al. 60784, 8.6.1994, fl e fr  (CPAP). Corumbá, Nhecolândia, Fazenda

Barrinhos: A. Pott et al. 5549, 18.4.1990, fl e fr  (CPAP). Coxim, Fazenda Santa Rosa:

A. Pott 2182, 21.5.1986, fr (CPAP).

OCORRÊNCIA: Em áreas de cerrado, mata secundária e babaçual.

23. Serjania hebecarpa Benth. in Hooker, Journ. Bot., 3 (3):192. 1851; Radlkofer

in Martius, Fl. Bras., 13 (3):335-336. 1900.

Trepadeiras escandentes, glabrescentes; ramos seis-sulcados; córtex claro; corpos

lenhosos simples. Folhas compostas, ternadas; folíolos de 6 cm de comprimento por 3,5

cm de largura, ovados, anguloso-denteados, agudos ou acuminados, os laterais de base

ovada,. membranáceos a subcoriáceos. Inflorescências em tirsos solitários ou em

panículas congestas, terminais, no ápice dos ramos. Flores grandes, cerca de 5,5 mm de

comprimento, hermafroditas. Sépalas internas curtas, as externas mais longas, glabras.

Pétalas elíticas, unguiculadas, unha atenuada. Escamas de margem densamente vilosas.
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Disco glanduloso. Estames de filetes subulados, também filiformes, vilosos até abaixo do

meio, anteras oblongas, glabras. Ovário piriforme, tomentoso, estilete glabrescente.

Frutos de até 3 cm de comprimento, trígonos, dilatados na base. Sementes escurecidas.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Corumbá: rodovia BR-262:

P. R. A. Cândido e S. Pereira 20, 1.5.1990, fl (COR).

24. Serjania lethalis St. Hil. in Plant. Remarq., 1: 206, 235. 1824.

Trepadeiras glabras, caule triangular, ramos cilíndricos ou pouco triangulares;

corpos lenhosos compostos, sendo um central maior e três a quatro periféricos menores.

Folhas biternadas, até 27 cm de comprimento, pecioladas; folíolos lanceolado-elíticos, de

8 cm a 15 cm de comprimento por 3 cm a 5 cm de largura, quase sésseis, obtusos,

também acuminados, base e ápice estreitos, íntegros ou com um a três dentes, glabros,

coriáceos. Inflorescências em tirsos solitários ou reunidas em pequenas panículas apicais.

Flores alvas, pequenas. Cálice de sépalas lanuginosas. Corola insignificante. Escamas

pouco pilosas. Disco subgladuloso, enegrecido. Estames de filetes filiformes, glabras ou

não. Ovário trígono, glabro ou não. Frutos cordado-triangulares, até 3 cm de

comprimento, alas glabras. Sementes subglobosas.

USOS: Potencial ornamental e apícola.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Rio Negro, 1km W do

Posto Transpantanal: A. Pott et al. 6553, 15.10.1993, fr (CPAP). Itaporã, Colônia Santa

Terezinha: A. Pott e J. S. V. da Silva 7176, 2.9.1995, fr (CPAP). Jardim, rodovia Jardim-

Bela Vista: A. Pott et al. 7556, 4.10.1995, fr (CPAP). Nioaque, BR-060: G. Hatschbach e

J. M. Silva 52424, 20.10.1988, fr (CPAP). Corumbá, morro São Domingos: V. J. Pott et

al. 3261, 8.11.1996, fr (CPAP).

OCORRÊNCIA: Em cerrado e áreas remanescentes de floresta (mata).

25. Serjania marginata Casar., Nov. Stirp. Bras. Dec., 42:44. 1843; Radlkofer in

Martius, Fl. Bras., 13 (3):297-299. 1900.

Trepadeiras escandentes; ramos triangulares, com estrias impressas; corpos

lenhosos compostos, o central maior. Folhas compostas, biternadas; folíolos de 9 cm de

comprimento por 3 cm de largura, ovados, também oblongo-lanceolados, base aguda,
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ápice acuminado, íntegros ou raramente denteados, membranáceos ou coriáceos.

Inflorescências em tirsos solitários ou em panículas congestas, terminais, cerca de 12 cm

de comprimento. Flores alvas, hermafroditas, cerca de 3,5 mm de comprimento,

pediceladas. Duas sépalas externas curtas, as internas maiores, glabrescentes. Pétalas

obovado-oblongas, base cuneada. Escamas de margem vilosa. Disco gladuloso. Estames

de filetes filiformes, lanosos na base, anteras glabras. Ovário piramidal, estilete crasso,

glabro. Frutos cordados, cerca de 3 cm de comprimento, glabros. Sementes obovadas,

foscas.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Corumbá: morro Bocaina:

G. A. Damasceno Jr. 121, 25.2.1992,  fl e fr jov (COR); morro do Zanetti: V. J. Pott et al.

2554, 15.3.1995, fl (CPAP); Passo do Lontra: R. Campos 32, 6.12.1991, fl (COR);

Nabileque, Fazenda Acurizal: A. Pott et al. 4062, 7.2.1987, fl (CPAP).

OCORRÊNCIA: Mata semidecídua e região chaquenha.

26. Serjania perulacea Radlk., Serj. Monogr., p.197. 1875; Warming, Symb.,

37:221. 1890;  in Martius, Fl. Bras., 13 (3):315-316. 1900.

Trepadeiras escandentes, pubescentes, ramos subcilíndricos, glabrescentes a

tomentosos; corpos lenhosos compostos, os centrais maiores, os periféricos menores.

Folhas compostas, biternadas, até 25 cm de comprimento, pecioladas; folíolos em geral

de 5 cm a 12 cm de comprimento por 3 cm a 8 cm de largura, ovados ou elíticos, base

atenuada, margem denteada. Inflorescências em tirsos solitários ou no ápice dos ramos

em panículas congestas, constituídas de pequenos cincínios, bracteolados. Flores

alvacentas, hermafroditas. Cálice com as sépalas externas curtas, alvo-tomentosas Corola

de pétalas oblongas, atenuadas. Escamas de margens vilosas. Disco arredondado,

glanduloso no ápice. Oito estames, filetes subulado-filiformes, pilosos, anteras oblongas.

Ovário trígono, levemente pririforme, tomentoso, estilete glabrescente. Frutos de cerca de

2,5 cm de comprimento, ovados, os jovens densamente lanosos, os maturos levemente

pilosos. Sementes elipsóides, inseridas na base dos frutos.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Bonito: A. Pott et al. 7478,

1.10.1995, fr (CPAP). rio Mimoso, entre Bodoquena e Bonito: A. C. Cervi et al. 3388,

26.8.1991, fl (CPAP).
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As espécies de Serjania aqui tratadas têm um potencial ornamental que merece

ser explorado, principalmente para uso em caramanchões e cercas vivas.

13. Talisia Aublet, Hist. Pl. Guiane, 1:349. 1775; De Candolle, Prodr., 1(7):609.

1824; Radlkofer in Engler e Prantl, Nat. Pflanzenf., 3(5):323. 1895;  in  Martius, Fl.

Bras., 13(3):527-529. 1900; Guarim Neto, Tese de Mestrado, 256p. 1978.

Espécie-tipo: Talisia  guianensis Aublet.

Subarbustos a altas árvores, ramos subcilíndricos a cilíndricos, estriados,

lenticelosos em algumas espécies, glabros ou puberulentos. Folhas compostas, alternas,

tamanho variával, pecioladas; (um) dois a quinze pares de folíolos, tamanho variável,

opostos, alternos ou alternos e opostos na mesma folha, oblongos, oblongo-lanceolados,

obovados, acuminados, membranáceos a coriáceos, glabros ou pubescentes.

Inflorescências normalmente em panículas, terminais ou axilares, em geral pubescentes.

Flores alvacentas, muitas vezes aromáticas, até 1 cm de comprimento, pediceladas.

Cálice pentâmero, sépalas ovadas, agudas, carinadas, glabras ou não. Corola pentâmera,

pétalas com limbo (escama) inteiro ou bífido, unguiculadas. Disco anular, cupular,

sinuoso, pentagonal ou raramente até dez ângulos, glabro ou não. Flores masculinas (com

ovário vestigial) com oito estames, raramente menos, filiformes, glabros ou pubescentes,

anteras de formas variáveis, glabras; as femininas (com estames não funcionais) com

ovários ovóides, globosos, glabros ou pilosos, estiletes medíocres, estigmas papilosos ou

amorfos. Frutos bagas ou drupas, até 3,5 cm de comprimento, glabros a puberulentos, em

geral com resíduos do cálice. Sementes elipsóides, também alongadas, ariladas, arilo alvo

ou róseo.

27. Talisia esculenta (St. Hil.) Radlk. in Engler e Prantl, Nat. Pflanzenf.,

3(5):324. 1895;  in  Martius, Fl. Bras., 13(3):537-539. 1900; Guarim Neto, Tese de

Mestrado, 256p. 1978.

Árvores de 5 m a 15 m de altura, ramos cilíndricos, estriados, puberulentos.

Folhas compostas, pari ou imparipenadas, pecioladas; dois a quatro pares de folíolos, de
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4 cm a 6 cm de comprimento por 2,5 cm a 7 cm de largura, opostos ou alternos, desde

ovados ou oblongo-lanceolados, até pouco obtusos ou obtuso-acuminados,  base

assimétrica, peciolulados, membranáceos a subcoriáceos, glabros na face superior.

Inflorescências em tirsos, até 20 cm de comprimento, terminais ou axilares. Flores alvas,

alvo-amareladas, muito aromáticas, até 8 mm de comprimento, pediceladas. Cálice

pentâmero, sépalas ovadas, glabrescentes ou não. Corola pentâmera, pétalas curto-

unguiculadas, unha vilosa. Escamas bífidas. Disco sinuoso, intumescido, glabro. Oito

estames, filiformes, pubescentes, anteras oblongas, apiculadas. Ovário ovóide, piloso,

estilete curto,  estigma globoso. Frutos drupáceos, até 2,5 cm de comprimento,

puberulentos, amarelados.  Sementes alongadas, ariladas, arilo róseo-esbranquiçado.

NOMES VULGARES: Pitomba, pitombeira.

USOS: Frutos comestíveis, uso florestal. Essa espécie, em outras áreas brasileiras é tida

como medicinal.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Corumbá: Fazenda Tarumã:

A. Pott 7821, 17. 6.1996, fr (CPAP); área urbana: A. Pott 6594, 7.11.1993, est (CPAP);

base do morro Urucum: V. J.  Pott et al. 1516, 17.10.1990, fl (CPAP). Bela Vista, estrada

Bela Vista-Antônio João: A. Pott et al. 7529, 3.10.1995, fl (CPAP).

OCORRÊNCIA: Nas matas de solo com minério de ferro, em áreas de transição caatinga-

cerrado-chaco e em cultivo, nos quintais.

14. Thinouia Triana e Planchon, in Am. Sci. Nat., 4(18):368. 1862; Radlkofer,

Serj. Monogr., p.218. 1875; in  Martius, Fl. Bras., 13(3):451-454. 1900.

Espécie-tipo: Thinouia myriantha Triana e Planchon.

Subarbustos escandentes, com aspecto de trepadeiras, bicirrosos, cirros (gavinhas)

com a forma de forquilha; corpos lenhosos primários. Folhas compostas trifolioladas;

folíolos peciolulados, os terminais maiores, inequiláteros, peninérveos. Inflorescências

em tirsos, com ramificações cirrosas. Flores pequenas, polígamas. Cálice cupuliforme, de

cinco sépalas, levemente espatuladas, vilosoas internamente. Escamas bífidas. Disco

subcupuliforme, com cinco pequenos lobos. Oito estames, filetes em geral vilosos na

base, anteras em geral elipsóides. Ovário estipitado, trígono-piramidal, trilocular,
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puberulento, estilete curto. Frutos cordados, tricocos, cocos samaróides. Sementes

aderidas na base dos samarídeos.

28. Thinouia paraguayensis (Morong e Britton) Radlk., in Ann. New York Acad.,

p.75. 1893; Radlkofer in Engler e Prantl, Nat. Pflanzenf., 3(5):308. 1895; in Martius, Fl.

Bras., 13(3):457-458. 1900.

Plantas subarbustivas, escandentes, ramos subcilíndricos, estriados, córtex

alvacento-acinzentado, lenticelosos. Folhas compostas, trifolioladas, até 9 cm de

comprimento; folíolos terminais maiores (cerca de 4,5 cm de comprimento) que os

laterais, decurrentes, também denticulados nas margens, peciolulados, cartáceos,

estípulas medíocres. Inflorescências em tirsos cirrosos, densifloros. Flores pequenas.

Cálice de cinco sépalas puberulentas. Corola de pétalas linear-espatuladas, vilosoas

internamente. Escamas bífidas. Disco glabro. Oito estames, filetes pilosos na base.

Ovário trígono, puberulento. Frutos cordados, tricocos, até 4 cm de comprimento.

Sementes aderidas na base dos samarídeos, escuras.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Porto Murtinho:  G.

Hatschbach e J. M. Silva 49244, 18.3.1985, fr (CPAP). Miranda, rio Miranda, Fazenda

Bodoquena: A. Pott 4721, 24.4.1989, fr (CPAP). Corumbá, divisa Brasil-Bolívia, Posto

Esdras: A. Pott et al. 7763, 12.6.1996, fr (CPAP); entre a Fazenda Alvorada e Fazenda

Noroeste: A. Pott et al. 4877, 24.5.1989 (CPAP); próximo à Fazenda Taquaral: V. J. Pott

et al. 798, fr (CPAP); J. M. Ratter et al. 6510, 29.1.1991, fl (CPAP).

OCORRÊNCIA:  Mata ciliar chaquenha, vegetação secundária (capoeira), em matas e

mesmo como ruderal de áreas urbanas.

15. Toulicia Aublet, Pl. Guian., 1:359. 1775; Jussieu, Gen. Pl., p.248. 1789;

Radlkofer, Sitzb. Bayer Akad., 8:371. 1878; in Martius, Fl. Bras., 13(3);496-499. 1900.

Espécie-tipo: Toulicia guianensis Aublet.

O nome do gênero, segundo Radlkofer (1900), é proveniente do vocábulo

caribenho "Toulici".
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Subarbustos flexuosos, arbustos a árvores eretas. Folhas compostas, às vezes

pinadas, pecioladas, multijugas, sem estípulas; folíolos opostos ou alternos, elíticos,

também lanceolados, íntegros, raramente serreado-denteados, tomentosos na face inferior

ou mesmo glabros, subcoriáceos, curto-peciolulados. Inflorescências em panículas

vistosas, grandes, subterminais, esparsamente ramificadas. Flores polígamas, medíocre,

alvas, pediceladas, pedicelos curtos, bracteolados. Cálice pentâmero, sépalas (as duas

externas menores) ovadas ou orbiculares, cilioladas nas margens. Corola de quatro

(cinco) pétalas, ovadas ou orbiculares, ciliadas, unguiculadas. Escamas bífidas, vilosas.

Disco pulvinado ou anular, glabro ou hirsuto. Androceu de oito estames, com pistilo ou

rudimento deste, filetes longos nas flores masculinas, filiformes, anteras ovadas. Ovário

trígono, obovado, trissulcado, tomentelo, estilete subulado, estigma trissulcado. Frutos

tricocos, trialados na parte basal, até 3,5 cm de comprimento, cartáceos, alas reticuladas,

puberulentos. Sementes lenticulares, testa crustácea.

29. Toulicia tomentosa Radlk.  Sitzb. Bayer Akad., 8:371. 1878; in Martius, Fl.

Bras., 13(3);496-499. 1900.

Subarbustos flexuosos, até 3,5 m de altura, pouco ramificados, ramos cilíndricos,

os adultos glabrescentes. Folhas compostas, pari ou imparipenadas, pecioladas; cinco

pares de folíolos (raramente trifoliolados), de até 15 cm de comprimento por até 7,5 cm

de largura, subopostos, ovados, alguns um pouco oblongos, geralmente inequiláteros,

íntegros, tomentosos na face inferior. Inflorescências em panículas vistosas, grandes, de

até 50 cm de comprimento, axilares ou terminais, longo-pedunculadas. Flores de cerca de

6 mm, alvacentas, seríceas. Cálice pentâmero, sépalas orbiculares. Corola de cinco

pétalas, ciliado-barbadas nas margens. Escamas bífidas, vilosas. Disco pouco regular,

glabro. Androceu de oito estames, filetes tomentosos no ápice. Ovário trígono, também

piriforme, viloso, estilete curto, terminal, glabro. Frutos trialados, de até 3,5 cm de

comprimento, hirtelóides, paleáceos. Sementes pequenas, lenticulares.

USOS: Com possibilidades ornamentais pela beleza das inflorescências e dos frutos.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Guia Lopes da Laguna,

Fazenda Capitão: A. Pott et al. 7564, 4.10.1995, fr (CPAP).
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OCORRÊNCIA: Cerradão.

16. Urvillea Kunth in H.B.K., Nov. Gen. et Species, 5:81. 1821; Cambéssedes in

Saint Hilaire, Fl. Bras., 1:352. 1825; Radlkofer, Serj. Monogr., p.272. 1875; in Sitzb.

Bayer Akad., 8:263. 1878; in Martius, Fl. Bras., 13(3):414-416. 1900.

Espécie-tipo: Urvillea ulmacea Kunth.

Plantas cirrosas, escandentes, ramos cilíndricos; corpos lenhosos presentes,

diferenciados nas espécies. Folhas compostas, trifolioladas; folíolos terminais, às vezes

tripartidos, os laterais nitidamente lobados, membranáceos a cartáceos. Inflorescências

em tirsos racemosos. Flores alvacentas, polígamas, delicadas, frágeis, simétricas. Cálice

pentâmero, sépalas imbricadas. Corola tertâmera, pétalas com escamas. Escamas

cristadas, ápice com apêndice barbado. Disco unilateral, intumescido. Oito estames,

anteras introrsas. Ovário trilocular, trígono, também elítico, estilete filiforme, estigma

trífido, papiloso. Frutos samaróides, capsulares, membranáceos ou cartáceos, trialados.

Sementes ovadas ou levemente triangulares, também achatadas.

30. Urvillea laevis Radlk., Sitzb. Bayer Akad., 7:264. 1878; in Engler e Prantl,

Nat. Pflanzenf., 3(5):282. 1895; in Martius, Fl. Bras., 13(3):426-427. 1900.

Plantas escandentes, glabras ou ainda, pubescentes, ramos cilíndricos,

pentasulcados; corpos lenhosos presentes, profundamente sulcados. Folhas compostas,

ternadas, até 15 cm de comprimento; folíolos ovados, os terminais maiores (cerca de

11cm de comprimento por 4,5 cm de largura), serreado-denteados, cartáceos ou mesmo

membranáceos, estipulados. Inflorescências em tirsos, puberulentas. Flores alvacentas,

longo-pediceladas. Cálice pentâmero, sépalas glabras. Corola tertâmera, pétalas estreitas,

espatuladas. Escamas vilosas, cristadas. Disco glabro. Oito estames, glabros. Ovário

trígono, também lanceolado-elítico, estilete curto, estigma papiloso. Frutos capsulares,

até 2,5 cm de comprimento, cartáceos. Sementes ovadas, escurecidas.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Ladário, Fazenda Uruba: G.

Hatschbach et al. 60778, 8.6.1994, fr (CPAP). Corumbá, Posto Esdras, estrada do
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Tamarineiro: A. Pott et al. 7766, 12.6.1996, fr (CPAP);  7767, 12.6.1996, fr (CPAP);

7777, 12.6.1996, fr (CPAP).

OCORRÊNCIA: Mata perturbada, vegetação secundária (capoeira) e mata de galeria.

31. Urvillea ulmacea Kunth in H.B.K., Nov. Gen. et Species, 5:82. 1821;

Radlkofer,  Sitzb. Bayer Akad., 5:263-264. 1878; in Martius, Fl. Bras., 13(3):420-423.

1900.

Plantas escandentes, glabras ou pubescentes, ramos estriados, com cinco a seis

estrias; corpos lenhosos presentes, sinuosos. Folhas compostas, ternadas, até 15 cm de

comprimento; folíolos ovados, ovado-lanceolados, até 9 cm de comprimento por 4 cm de

largura, serreado-denteados, às vezes lobados, membranáceos. Inflorescências em tirsos,

puberulentas. Flores alvas, até 3 mm de comprimento. Cálice pentâmero, sépalas glabras

ou glabrescentes na face externa. Corola tertâmera, pétalas obovado-espatuladas,

unguiculadas. Escamas vilosas nas margens, cristadas. Disco puberulento. Oito estames,

glabros, anteras glabras. Ovário glabro, estilete curto. Frutos capsulares, até 3 cm de

comprimento, membranáceos. Sementes elipsóides ou obovadas, enegrecidas.

MATERIAL EXAMINADO: BRASIL. Mato Grosso do Sul. Corumbá, Posto Esdras,

estrada do Tamarineiro: A. Pott et al. 7765, 12.6.1996, fl e fr (CPAP);  7768, 12.6.1996,

fl e fr (CPAP);  7781, 12.6.1996, fl e fr (CPAP); rodovia BR-262, 5 km sul de Corumbá:

A. Pott et al. 7790, 13.6.1996, fl e fr (CPAP). Bonito, 21 km sul de Bonito: A. Pott et al.

7477, 1.10.1995, fr (CPAP).

OCORRÊNCIA: Transição mata ciliar-matadecídua, vegetação secundária (capoeira),

mata de galeria e em pastagem.

CONCLUSÃO

O estudo realizado sobre a família Sapindaceae Jussieu para a flora do Estado de

Mato Grosso do Sul revela:

1. A ocorrência de catorze gêneros (Allophylus L.; Cardiospermum L.; Cupania L.;

Diatenopteryx Radlk.; Dilodendron Radlk.; Diplokeleba Brown; Magonia St. Hil.;
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Matayba Aublet; Melicocca L.; Paullinia L.; Sapindus L.; Serjania Miller; Talisia

Aublet; Thinouia Triana e Planchon; Toulicia Aublet e Urvillea Kunth).

2.  Trinta e uma espécies distribuídas nos gêneros catalogados, sendo que Serjania Miller

apresenta o maior número de espécies, contando até o momento com dez: Serjania

caracasana Willd.; Serjania chaetocarpa Radlk.; Serjania cissoides Radlk.., Serjania

crassifolia Radlk.; Serjania erecta Radlk.; Serjania glutinosa Radlk.;  Serjania

hebecarpa Benth.; Serjania lethalis St. Hil.;  Serjania marginata Casar. e Serjania

perulacea Radlk.

3. O porte dos representantes varia de trepadeiras delgadas e/ou robustas (Allophylus L.;

Cardiospermum L.; Paullinia L.; Serjania Miller; Urvillea Kunth) até altas árvores

(Cupania L.; Diatenopteryx Radlk.; Dilodendron Radlk.; Diplokeleba Brown; Magonia

St. Hil.; Matayba Aublet; Melicocca L.; Sapindus L.; Talisia Aublet; Thinouia Triana e

Planchon; Toulicia Aublet).

4. A distribuição geográfica contempla ocorrências em áreas do cerrado e do Pantanal,

duas grandes formações biogeográficas do Estado, ocorrendo ainda em tipos

fisionômicos variantes, como: mata calcária, mata semidecídua, vegetação secundária,

caatinga arbórea, cordilheira, capão, carandazal, pastagem, campo inundável, murundu,

região chaquenha e mata ciliar.

5. Os usos das espécies limitam-se às categorias ornamentais, frutos comestíveis (para o

homem e outros animais), madeiras, ictiotóxicas, apícolas, forrageiras para o gado.



44

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALLEM, A.C.; VALLS, J.F.M.  Recursos forrageiros nativos do pantanal.  Brasília:

Embrapa-CENARGEN, 1987.  339p.

BARROSO, G.M.  Sistemática de angiospermas do Brasil.  Viçosa: UFV, 1984. v.2,

377p.

CONCEIÇÃO, C.A.; PAULA, J.E.  Contribuição para o conhecimento da flora do

Pantanal Mato-Grossense e sua relação com a fauna e o homem.  In: SIMPÓSIO

SOBRE RECURSOS NATURAIS E SÓCIO-ECONÔMICOS DO PANTANAL,1.,

1984, Corumbá. Anais... Brasília: EMBRAPA-DDT, 1986.  p.107-130. (Embrapa-

CPAP. Documentos, 5).

CONCEIÇÃO, C.A.; PAULA, J.E.  Contribuição ao conhecimento da flora do pantanal

mato-grossense. Revista Científica e Cultural UFMS, Campo Grande,MS, v.5, n.1,

p.13-22, 1990.

CROAT, T.B.  Flora of Panama (Family 108. Sapindaceae)  Ann. Missouri  Botanical

Garden, v.63, n.3, p.419-540, 1976.

CRONQUIST, A.  An integrated system of clasification of flowering plants.  New

York: Columbia University, 1981.  1262p.

DUBS, B.  Differentiation of woodland and wet savanna habitats in the pantanal of

Mato Grosso, Brazil.  Zuric: Betrona-Verlag, 1994.  103p.  (The Botany of Mato

Grosso, Serie B, n.1).

GOOD, R.  The geography of the flowering plantas.  London: Longman, 1974.  557p.



45

GUARIM NETO, G.  Revisão taxonômica das espécies brasileiras do gênero Talisia

Aublet (Sapindaceae).  Manaus: INPA/FUA, 1978.  256p.  Dissertação Mestrado.

GUARIM NETO, G.  Estudos em Sapindaceae I. Novas espécies de Talisia Aublet para

o Brasil.  Acta Amazonica, v.9, n.2, p.233-239, 1979.

GUARIM NETO, G.  Estudos em Sapindaceae – V. contribuição à sistemática de Talisia

olivaeformis (Kunth) Radlk.  Caldasia, v.13, n.65, p.701-108, 1983.

GUARIM NETO, G.  Talisia mollis Kunth var. marleneana G. Guarim Neto, var nov.

(Sapendaceae)  Acta Amazonica, v.13, n.3-4, p.497-500, 1983a.

GUARIM NETO, G.  Estudos taxonômicos em  Cupania L. (Sapindaceae): as espécies

brasileiras.  Manaus: INPA/FUA, 1985.  272p.  Tese Doutorado.

GUARIM NETO, G.  Aspectos taxonômicos e fitogeográficos de Cupania vernalis

Camb. (Sapindaceae)  Boletim Instituto Biociência, v.1, p.11-23, 1992.

GUARIM NETO, G.  Novas espécies de Cupania L. (Sapindaceae) para o Brasil.

Eugeniana, v.20, p.7-15, 1993.

GUARIM NETO, G.  Sapindaceae Jussieu: relatório parcial II.  Cuiabá: UFMT/CNPq,

1993a.

GUARIM NETO, G.  Flora dos estados de Goiás e Tocantins.  Goiânia: Ed. UFG,

1994.  61p.  (coleção Rizzo: Sapindaceae).

HUTCHINSON, J.  The families of flowering plants.  3.ed.  Oxford: Claredon, 1973.

968p.



46

JOLY, C.A.; FELIPPE, G.M.; MELHEM, T.S.  Taxonomic studies in Magonia St. Hil.

(Sapindaceae).  Brittonia, v.32, n.3, p.380-386, 1980.

LABORIAU, M.L.S.  A semente de Magonia pubescens St. Hil. – morfologia e

germinação.  An. Academia. Brasileira Ciência, v.45, n.3/4, p.501-537, 1973.

LEIFELLNER, W.  Uber die peltaten kronblatter der Sapindaceen. Oesterr. Bot. Z.,

v.105, n.5, p.443-514, 1958.

PAULA, J.E. de; CONCEIÇÃO, C. de A.; MACEDO, M.  Contribuição para o

conhecimento do pantanal Passo da Lontra.  Pesquisa Agropecuária Brasileira,

v.30, n.5, p.583-594, 1995.

POTT, A.  Fruteiras nativas do pantanal.  In: SIMPÓSIO NACIONAL DE RECURSOS

GENÉTICOS DE FRUTEIRAS NATIVAS, 1993.   Anais...   p.77-80.

POTT, A.; POTT, V.J.  Plantas colonizadoras da estrada transpantaneira (da fazenda

Leque ao retiro Chatelodo) na Nhecolândia, Pantanal.  Corumbá: Embrapa-

CPAP, 1986.  9p.  ( Embrapa- CPAP. Comunicado Técnico, 7).

POTT, A.; POTT, V.J.  Plantas do Pantanal.  Brasília: Embrapa/SPI, 1994.  320p.

POTT, V.J.; POTT, A.; RATTER, J.A.; VALLS, J.F.M.  Flora da fazenda Nhumirim,

Nhecolândia, Pantanal: relação preliminar.  Corumbá: Embrapa-CPAP, 1986.  26p.

(Embrapa-CPAP. Pesquisa em Andamento, 5).

RADLKOFER, L.  Sapindaceae.   Flora Brasiliensis, v.13, n.3, p.562-591, 1900.




