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Resumo 
O presente estudo teve por finalidade verificar a ocorrência das espécies do gênero 
Nectandra Rol. ex Rottb. no município de Corumbá,MS, baseado nas coleções 
botânicas depositadas nos herbários de Corumbá, COR (UFMS) e CPAP (Embrapa-
Pantanal), e coletas realizadas na morraria Santa Cruz. As espécies foram identificadas e 
enviadas a especialista para confirmação. Nesta pesquisa foram identificadas as espécies 
Nectandra amazonum Nees, N. cissiflora Nees, N. gardneri Meisn. , N. hihua (Ruiz & 
Pavón) Rohwer e N. psammophila Nees. N. amazonum Nees e N. psammophila Nees 
são citadas pela primeira vez para o Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Uma chave 
para a identificação das espécies locais de Nectandra é apresentada. 
 
Termos para Indexação: chave, herbário, inventário. 
 
Abstract 
The present study was carried out in Corumbá, MS with the purpose of verifying the 
occurrence of the species of Nectandra Rol. ex Rottb. based on botanic compilations 
lodged in Corumbá, COR (UFMS), CPAP (Embrapa-Pantanal) Herbaria and collections 
from Santa Cruz hill. Plant specimens were identified and sent to specialist. In this 
search Nectandra amazonum Nees, N. cissiflora Nees, N. gardneri Meisn. , N. hihua 
(Ruiz & Pavón) Rohwer e N. psammophila Nees. were identified. N. amazonum Nees e 
N. psammophila Nees are reported for the first time from the State of Mato Grosso do 
Sul, Brazil. A key for the identification of local species Nectandra is presented. 
 
Index Terms: key, herbarium, inventory. 
 
Introdução 

Inventários botânicos têm revelado que as Lauraceae estão entre as famílias mais 
importantes, mas, infelizmente, a identificação de suas espécies é tarefa das mais árduas 
(BAITELLO, 2001).  

Lauraceae é considerada uma das famílias de maior importância econômica da 
Floresta Atlântica, em virtude da boa qualidade da madeira e do alto valor que alcançam 
seus óleos essenciais no comércio (QUINET & ANDREATA, 2002) e da Amazônia 
sendo também utilizada na culinária, na fabricação de papel, marcenaria e construção 
civil, na indústria química e na medicina popular (MARQUES, 2001).  

Nectandra Rol. ex Rottb está entre os mais importantes gêneros da família, em 
número de espécies (QUINET & ANDREATA, 2002). É um gênero restrito às 
Américas Tropical e Subtropical, representada por 114 espécies reconhecidas até o 
presente e destas, 43 são brasileiras. O gênero é composto por árvores monóicas de 
folhas peninérveas alternas, raras opostas e subopostas. Inflorescência tirsóide-
paniculada, flores bissexuais com hipanto raso, profundamente urceolado, glabro a 



 
 
 

piloso, 6 tépalas iguais ou subiguais e densamente papilosas na face interna. Estames 
férteis 9, 4 locelos dispostos em linha horizontal, estames das séries I e II introrsos, série 
III com locelos extrorsos ou superiores laterais e com duas glândulas na base. Estames 
da série IV com estaminódios ou não, colunares ou cônicos, capitados ou subcapitados. 
Ovário livre, parcial ou totalmente envolvido pelo hipanto, fruto bacáceo, globoso à 
elipsóide e cúpula pateriforme a hemisférica (BAITELLO et al., 2003). Portanto, por ser 
de difícil identificação e aliado a pouca citação acerca desse gênero na literatura local, 
fez-se necessário o estudo das suas espécies, bem como sua distribuição, para subsidiar 
estudos florísticos, fitossociológicos, ecológicos, de conservação e recuperação de áreas 
degradadas no Pantanal. 

O trabalho teve como objetivo identificar, descrever as espécies do gênero 
Nectandra, sua distribuição no município de Corumbá, bem como, confeccionar uma 
chave de identificação para suas espécies, contribuindo assim, para o conhecimento 
fanerogâmico da região.  
 
Material e Métodos  

Com base nas coleções botânicas depositadas nos herbários de Corumbá, COR 
(UFMS) e CPAP (Embrapa-Pantanal), e nas coletas realizadas no período de 
03/10/2003 a 23/08/2004 na Morraria Santa Cruz, espécies do gênero Nectandra Rol. ex 
Rottb. registradas para Corumbá, foram identificadas em nível de gênero com o auxílio 
de chaves de identificações contidas em BAITELLO et al., (2003) e WERFF (1991). 
Essas espécies também foram enviadas para o especialista da família, Dr. João Batista 
Baitello, do Instituto Florestal de São Paulo, para confirmação e identificação das 
plantas.  
 
Resultados e Discussão 

Freqüentemente o gênero Nectandra é confundido com Ocotea, já que em campo 
as diferenças visíveis entre os dois gêneros são mínimas. Os dois grupos caracterizam-
se por possuir 9 estames férteis tetralocelares, porém a principal diferença entre os dois 
grupos está na disposição desses locelos. Em Ocotea os 4 locelos estão dispostos em 
dois pares sobrepostos, já em Nectandra eles estão organizados, aproximadamente, em 
linha horizontal ou em arco (WERFF, 1991). 

Em Corumbá foram encontradas, no total,  5 espécies de Nectandra: Nectandra 
amazonum, N. cissiflora, N. gardneri, N. hihua e N. psammophila. Todas as espécies 
estudadas estão depositadas no Herbário COR (UFMS). No Herbário CPAP (Embrapa-
Pantanal) não há registro de Nectandra para a região. POTT e POTT (1994, 1999) não 
citam nenhuma espécie do gênero Nectandra para o município de Corumbá, enquanto 
DUBS (1998) relata para a região apenas a espécie N. hihua. Sendo assim, as quatro 
espécies restantes são citadas pela primeira vez para o município de Corumbá e as 
espécies Nectandra amazonum e Nectandra psammophila, mencionadas pela primeira 
vez para o Estado do Mato Grosso do Sul. 
 
 
Chave para a identificação das espécies de Nectandra do Município de Corumbá, 
MS. 
1.Conectivo das anteras das séries I e II com prolongamento igual ou pouco maior que 

50% do comprimento da antera................................................................................2 



 
 
 

2. Folhas com face adaxial glabra, abaxial glabrescente; ovada a ovado-elíptica (8-20x3-
7cm); flores 10-12mm de diâmetro; estilete muito curto........................4. N. hihua 

2. Folhas com face adaxial pilosa.....................................................................................3 
3. Folhas elíptico- lanceoladas (10-24x3-6cm), pubescente em ambas as faces; flores 

com 10mm de diâmetro; tépalas externas ovadas e maiores que as internas 
elípticas; estilete do mesmo tamanho a mais longo que o ovário.....1. N. amazonum 

3.Folhas elípticas a ovada-elípticas ou lanceolada-elípticas (9-18x3,5-7,5cm), opostas e 
alternas em alguns ramos com endumento inconspícuo com pêlos curtos; flores 
com 6,5-9,5mm de diâmetro; tépalas mais ou menos elípticas; estilete mais curto 
que o ovário..........................................................................................3. N. gardneri 

1.Conectivo das anteras das séries I e II com prolongamento menor que 45% do 
comprimento da antera.............................................................................................4 

4. Folhas obovadas,  elípticas ou  ovadas (12-23x5-11cm) com face adaxial tomentosa a 
glabra e face abaxial tomentosa a glabrescente..................................2. N. cissiflora 

4.Folhas elípticas a ovado-elípticas (6-12x3-5cm) com face adaxial glabra e abaxial 
glabrescente..................................................................................5. N. psammophila 

 
1. Nectandra amazonum Nees Systema Laurinarum: 282. 1836. 

Árvores, até 6m, com folhas (10-24x3-6cm) elíptico- lanceoladas de ápice agudo a 
acuminado. Inflorescência panícula-tirsóide; flores tépalas desiguais, as externas 
maiores, papilosas e hipanto profundo. Filetes dos estames das séries I e II 
inconspícuos, anteras pentagonais a ovado-triangulares; III série com filetes conspícuos, 
anteras subquadráticas; pistilo glabro com estilete do mesmo tamanho a mais longo que 
o ovário e estigma capitado. 

Material examinado: Brasil: Mato Grosso do Sul, Mata Ciliar do Rio Paraguai, 
Corumbá, Damasceno Júnior, G.A. 8723 (COR-UFMS); Mato Grosso do Sul, Mata 
Ciliar do Rio Paraguai, Corumbá, Bortolotto, I. M. 9138 (COR-UFMS). 

Os caracteres de identificação mais significativos são suas folhas elíptico-
lanceoladas com ápice agudo a acuminado, pubescente em ambas as faces e flores com 
cerca de 10 mm de diâmetro. Para ROHWER (1993), N. amazonum possui afinidade 
incerta com N. gardneri, diferenciando-se principalmente pela estrutura foliar, 
receptáculo mais profundo e estaminódios mais claramente unidos  com os estames 
internos em N. amazonum.    

A espécie é encontrada, segundo DUBS (1998) no Estado do Mato Grosso, não 
sendo citada por POTT e POTT (1994, 1999) para a região. Sendo assim, é a primeira 
vez que a espécie é citada para o Estado do Mato Grosso do Sul e para o município de 
Corumbá. 

 
2. Nectandra cissiflora Nees, Systema Laurinarum: 296. 1836 

Árvore, até 30m, lâmina foliar (12-23x5-11cm) obovada, elíptica ou ovada, ápice 
curto, obtuso-acuminado, base aguda cuneada. Inflorescência panícula-tirsóide; flores 
com 4mm de diâmetro, pubérulas, tépalas subiguais; filetes dos estames das séries I e II 
inconspícuos; filetes dos estames da série III conspícuos com anteras subquadráticas; 
estaminódios subclavados; pistilo glabro, estilete em geral mais curto que o ovário; 
fruto elipsóide a globoso e cúpula trompiforme. A espécie é encontrada nas regiões 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul, na floresta estacional semidecidual, no cerradão e na mata 
ciliar. Floresce de agosto a outubro e frutifica de setembro a outubro (BAITELLO et al., 
2003). 



 
 
 

Material examinado: Brasil: Mato Grosso do Sul, Morro Santa Cruz-Mineração 
Corumbaense, Corumbá, Souza, S.S. 6555 (COR-UFMS); Mato Grosso do Sul, Morro 
Santa Cruz, Corumbá, Fernandes, G. A. 5671 (COR-UFMS); Mato Grosso do Sul, 
Morro Santa Cruz-Mineração Corumbaense, Corumbá, Alves, F.M., Ishii, I.H. 9710 
(COR-UFMS). 

N. cissiflora diferencia-se das outras espécies por possuir folhas grandes, 
obovadas a ovadas, faces adaxial e abaxial tomentosas e flores com 4mm de diâmetro. 
No Estado do Mato Grosso do Sul, DUBS (1998) cita a espécie para o município de 
Aquidauana, sendo esta a primeira vez citada para o município de Corumbá. 
 
3. Nectandra gardneri Meisn. Prod. Syst. Nat. Regni Vegetabilis 15 (1): 155. 1864.  

Árvore, até 10m, lâmina foliar (9-18x3,5-7,5cm) elíptica a ovada-elíptica ou 
lanceolada-elíptica, ápice acuminado e base cuneada. Inflorescência nas axilas das 
folhas com flores de 6,5-9,5mm de diâmetro e tépalas elípticas; séries I e II 
arredondado-pentagonais; série III arredondado-trapeziforme; ovário elipsóide glabro e 
estilete mais curto que o ovário. Fruto elipsóide e cúpula trompetiforme. Encontrada no 
Cerrado do Brasil e matas de galeria entre 400 e 1000m de altitude (ROHWER, 1993). 

Material examinado: Brasil: Mato Grosso do Sul, Mata semidecídua, Corumbá, 
Damasceno Jr, G.  et al. 7956 (COR-UFMS).  

Distingui-se das outras espécies por possuir folhas opostas e alternas em alguns 
ramos, elípticas, ovado-elíptica ou lanceolado-elíptica com endumento inconspícuo com 
pêlos curtos. DUBS (1998), cita a espécie no Estado do Mato Grosso do Sul  para os 
municípios de Campo Grande e Rio Brilhante, sendo a primeira vez mencionada para o 
município de Corumbá. 
 
4. Nectandra hihua (Ruiz & Pavón) Rohwer, Fl. Neotrop. Monogr. 60: 196. 1993.  

Árvore, até 12m,  lâmina foliar (8-20x3-7cm) ovada, ovado-elíptica ou largo 
elíptica, ápice acuminado, base curto-atenuada. Inflorescência nas axilas das folhas, 
puberulenta; flores 10-12mm de diâmetro, hipanto obcônico e profundo; tépalas 
elípticas a ovadas; séries I e II pentagonais a ovado-triangulares; série III 
obtrapeziformes, ápice obtuso a truncado; estaminódios evidentes; pistilo glabro, ovário 
ovalado, estilete muito curto, estigma subcapitado. Fruto globoso elipsóide e cúpula 
pateriforme. A espécie é encontrada do oeste do México a Antilhas a região noroeste do 
estado de São Paulo, na floresta estacional semidecidual em solos úmidos, 
periodicamente inundados ou encharcados. Floresce de julho a agosto e frutifica de 
setembro a outubro (BAITELLO et al., 2003).  

Material examinado: Brasil: Mato Grosso do Sul, Morro do Urucum, Corumbá, 
Bucci, F. 0229 (COR-UFMS).  

Possui como caráter diagnóstico, folhas (8-20x3-7cm) ovada, ovado-elíptica ou 
largo elíptica, com face adaxial glabra e abaxial glabrescente e flores 10-12mm de 
diâmetro. N. hihua é a única espécie do gênero em que há citação para o município de 
Corumbá, no Morro do Urucum (DUBS, 1998).  
 
5. Nectandra psammophila Nees, Systema Laurinarum: 303. 1836 

 Árvore, até 10m, lâmina foliar (6-12 x 3-5cm) elíptica a ovado-elíptica, ápice 
obtuso, base subaguda e domácias axilares barbeladas. Inflorescência racemiforme; 
flores 3-3,5mm de diâmetro, hipanto conspícuo; tépalas externas menos denso-papilosas 
que as internas; séries I e II subsésseis transverso-elípticas a verso orbiculares; filetes da 



 
 
 

série III curto, quadrangulares, estaminódios subclavados glandulosos no ápice; pistilo 
glabro, ovário globoso-elipsóide, estilete menor que o ovário e estigma capitado. Fruto 
elíptico e cúpula trompetiforme. É encontrada no Brasil do Sul da Bahia a São Paulo, na 
vegetação arbórea de vales e planícies litorâneas associadas ou não a matas ciliares. 
Floresce entre novembro e fevereiro e frutifica entre janeiro e abril (BAITELLO et al., 
2003).  

Material examinado: Brasil: Mato Grosso do Sul, Jacadigo, Corumbá, Pereira, S. 
R. S. 4643 (COR-UFMS). 

Distingue-se das out ras espécies por possuir folhas elípticas a ovado-elípticas e 
pela presença de domácias axilares barbeladas. A espécie é encontrada, segundo 
BAITELLO et al., (2003), no Brasil, do Sul da Bahia a São Paulo, não sendo citada por 
DUBS (1998) e POTT e POTT (1994, 1999) para a região do Pantanal. Portanto, é a 
primeira vez que a espécie é citada para o Estado do Mato Grosso do Sul e para o 
município de Corumbá. 
 
Conclusões 

Das 5 espécies de Nectandra coletadas no município de Corumbá, 4 estão sendo 
citadas pela primeira vez para o município, e destas, duas são mencionadas pela 
primeira vez para o Estado do Mato Grosso do Sul. Sugere-se então que sejam feitas 
mais coletas na região, abrangendo todas as fitofisionomias vegetais do município, a fim 
de ampliar o conhecimento botânico da região do Pantanal.  
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