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APRESENTAÇÃO

Este livro – Manual de Dendrologia – é um guia ilustrado de morfologia e taxonomia de árvores brasileiras.

A obra tem como objetivo principal proporcionar ao leitor um melhor entendimento dos caracteres 
taxonômicos e das diferenças, muitas vezes sutis, que as árvores apresentam, almejando resultados mais 
precisos e eficientes no processo de identificação das árvores em campo.

É o resultado, que aqui continua sendo divulgado, de mais de 15 anos de estudos, pesquisas e inúmeras 
expedições botânicas realizadas pelo autor em território nacional.

No manual, não só Engenheiros Florestais e Biólogos, mas também Engenheiros Agrônomos, Engenheiros 
Ambientais, Ecólogos, Paisagistas e demais interessados no tema, que admiram o mundo das plantas, 
encontrarão uma fonte segura e ricamente ilustrada sobre a terminologia dendrológica, uma chave de  
reconhecimento e um importante capítulo com as características morfológicas para identificação das 
principais famílias botânicas brasileiras.

As fotografias aqui apresentadas, que ilustram a terminologia dendrológica, são autorais e foram obtidas em 
campo sob condições naturais de luminosidade (exceto as imagens de plantas herborizadas). A chave é do 
tipo dicotômica, tendo por objetivo proporcionar o reconhecimento em campo das famílias e gêneros 
botânicos de maior interesse dendrológico no Brasil, a partir da análise de caracteres vegetativos. As 
informações das famílias botânicas foram notadas em campo ou extraídas da literatura especializada. 
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I

INTRODUÇÃO À DENDROLOGIA

Uma das etapas fundamentais e mais importantes para quem trabalha com florestas, ou, mais 
especificamente com identificação, é o correto reconhecimento da identidade botânica de cada espécie 
arbórea.

Uma correta identificação das árvores é essencial para o uso adequado dos recursos florestais; para o 
manejo de florestas visando sua exploração de forma sustentável; para subsidiar estudos taxonômicos; para 
auxiliar na elaboração de trabalhos científicos sobre a flora de uma determinada região; para facilitar o 
conhecimento de plantas medicinais e tóxicas com objetivo de melhor utilizá-las e controlá-las; para 
desenvolver tecnologias voltadas ao ecoturismo; bem como para elaborar estratégias de preservação e 
recuperação de áreas naturais.

No entanto, se realizada de forma inadequada, pode surtir consequências desastrosas, tanto de cunho 
econômico quanto ambiental. A complexidade florística e estrutural das florestas tropicais e subtropicais 
brasileiras torna essa tarefa de reconhecimento de árvores um processo ainda mais complexo e desafiante.

A identificação, classificação e nomenclatura das plantas sempre foram os principais objetivos da Botânica. 
Para alcançar estes objetivos, a taxonomia e a sistemática vegetal baseiam-se principalmente em 
características clássicas da flor e fruto, mas também se utilizam de elementos da anatomia, palinologia, 
genética e química, dentre outros. Os caracteres reprodutivos sempre receberam esta primazia no processo 
de classificação e reconhecimento das árvores pelo fato de serem relativamente estáveis, sofrendo pouca 
alteração nas diferentes condições ecológicas em que se desenvolvem as inúmeras espécies.

Contudo, como na maior parte do ano não é comum encontrarmos as árvores com material fértil (com 
flores ou frutos), é necessária uma forma rápida e confiável de reconhecê-las em qualquer época do ano, a 
partir de características vegetativas e organolépticas.
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A Dendrologia (do grego, dendron = árvore + logos = estudo ... o estudo das árvores), um ramo da 
Engenharia Florestal e da Botânica, surgiu para suprir essa necessidade.

A Dendrologia baseia-se em caracteres tidos como secundários pela Botânica Sistemática, mas que quase 
sempre estão presentes na árvore, como a cor e o aspecto da casca, forma da copa, do tronco, tipo de folha, 
disposição das folhas ao longo do ramo, presença de acúleos, espinhos, estípulas, exsudações, cheiro e sabor. 
São elementos como estes que permitem, a mateiros e a qualquer pessoa leiga em Botânica, reconhecer as 
árvores de uma forma mais fácil e rápida.

O termo foi criado originalmente por Ulisse Aldrovandi (naturalista Italiano, fundador do Jardim Botânico 
de Bolonha), em1668, com a publicação de Dendrologia. A obra, escrita em grego, incluía o nome das 
árvores, seus sinônimos, utilização, provérbios e suas maravilhas, dentre outras curiosidades e informações.

Dentre os principais objetivos da Dendrologia, destacam-se:

Nomenclatura: Como as árvores são nomeadas cientificamente, de seus nomes populares e termos 
dendrológicos; está relacionada com o emprego correto dos nomes das plantas e compreende um conjunto 
de princípios, regras e recomendações aprovados em congressos internacionais de Botânica e publicados 
num texto oficial. A nomenclatura precisa de um sistema preciso e simples para ser usado pelos botânicos 
em todos os países, que lide por um lado com os termos que denotam nível dos grupos ou unidades 
taxonômicas e por outro com os nomes científicos que são aplicados as grupos taxonômicos individuais de 
plantas.

Identificação: Reconhecimento de espécies arbóreas a partir de suas características morfológicas, chaves e 
manuais; é a determinação de qualquer material botânico, como idêntico ou semelhante a outro já 
conhecido. Pode ser feita com o auxilio da literatura ou pela comparação com outro de identidade 
conhecida e em qualquer hierarquia (família, gênero, espécie, etc.). Tratando-se de material novo para a 
Sistemática, por conseguinte ainda não designado cientificamente, deve receber denominação própria e ser 
objeto de descrição, publicação em órgão especializado, observando-se o que preceitua o Código 
Internacional de Nomenclatura Botânica.

Classificação: As características das principais famílias botânicas e como as árvores são classificadas em 
famílias, gêneros e espécies; é a ordenação das plantas em categorias hierárquicas, segundo as afinidades 
naturais ou graus de parentesco e de acordo com um sistema de classificação. Cada espécie é classificada 
como membro de um gênero, cada gênero pertence a uma família, as famílias estão subordinadas a uma 
ordem, cada ordem a uma classe, cada classe a uma divisão.

Distribuição: Como as árvores estão distribuídas nas zonas climáticas e diferentes formações florestais;

Importância: A importância ecológica e econômica das inúmeras essências florestais.
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1 - Conceitos taxonômicos

Os sistemas de classificação visam organizar as plantas em grupos ditos taxas, de extensão mais ou menos 
variável. A base taxonômica de qualquer sistema é a espécie. Os demais táxones constituem agrupamentos 
cada vez mais abrangentes: o gênero compreende espécies afins, a família reúne um ou mais gênero, e assim 
sucessivamente.

Aristóteles, aluno de Platão, foi o primeiro a construir um conjunto organizado de vegetais. Naquela época 
Aristóteles, Teofrasto e Plínio, dividiram o reino vegetal em 3 grandes grupos: Árvores, Arbustos e Ervas, 
divisão que foi aceita, praticamente sem alterações ou progressos durante a maior parte da Idade Média. 
Hoje em dia julgamos esta classificação primitiva e insuficiente para a finalidade atual de conhecimento da 
flora.

Nos séculos XV e XVI, com as grandes descobertas e principalmente com os novos conhecimentos trazidos 
pelos exploradores, tornou-se indispensável a modernização das ciências. Na Botânica surgiram os “livros 
das ervas”, que eram organizados, para trazer conhecimentos sobre as plantas medicinais. Seguindo a 
intuição, os pesquisadores chegavam a formar grupos sistemáticos de plantas, hoje denominados musgos, 
cogumelos, etc, que na verdade são grupos naturais.

O primeiro Sistema com definições claras e exatas, foi publicado em Pisa – Itália, por Andréa Caesalpino 
(1519-1603). Este sistema dividia as plantas segundo a constituição dos frutos e sementes. Mais tarde 
surgiram vários outros Sistemas, denominados Sistemas Artificiais, por serem organizados unicamente sob o 
ponto de vista prático, para facilitar a classificação das plantas.

Um Sistema Artificial básico é o Sistema de Lineu – que possui este nome porque quem o desenvolveu foi 
um pesquisador chamado Carl von Linné (1707-1778), também referido como Carolos Linnaeus ou 
simplesmente Lineu, considerado “Pai da Botânica” e que prestou ótimos serviços práticos, talvez por isso, 
se conservou em uso escolar até o fim do século passado. O Sistema de Lineu considera apenas a 
constituição da flor e o número de estames e pistilos. O próprio Lineu notou o defeito em seu Sistema; às 
vezes plantas de morfologia e anatomia totalmente diferentes eram inclusas na mesma família, por 
possuírem na flor, casualmente, o mesmo número de estames. Foi Lineu quem primeiro apontou a 
necessidade de se organizar um sistema natural.

Os Sistemas Naturais, são baseados na afinidade natural das plantas. O primeiro Sistema Natural foi o de 
Jussieu, que procurou ordenar as plantas considerando o número de cotilédones, a estrutura das sementes, 
e uma soma de caracteres vegetativos e reprodutivos.

Além desses dois tipos de sistemas, ainda existe o Sistema Filogenético, que emprega toda a informação 
disponível para caracterizar táxons (ou taxa) e estabelecer relações de semelhança entre eles, com base em 
ancestralidade e descendência. As teorias evolucionistas postulam que as afinidades entre os seres vivos são 
reflexo da evolução filogenética, onde as formas primitivas (mais simples) deram origem a outras evoluídas 
(mais complexas).

A maioria dos sistemas filogenéticos fundamentam-se nas teorias de Darwin. Merecem ser destacados o 
Sistema de Engler e mais recentemente o Sistema de Arthur Cronquist.

O Sistema de Engler foi publicado por Gustav Heinrich Adolf Engler (1844-1930), um famoso botânico 
alemão e no final di século passado foi adaptado várias vezes por outros pesquisadores. O Sistema de 
classificação de Cronquist foi publicado pela primeira vez por Arthur Cronquist em 1981 e concluído em 
1988, focaliza as angiospermas e foi possivelmente o mais utilizado nos últimos anos até a chegada do 
sistema APG. Baseado na morfologia teve acertos e erros. Este sistema foi desenvolvido em seus textos um 
Sistema Integrado de Classificação de Angiospermas (1981) e A Evolução e Classificação de Angiospermas 
(1968, 2 ª edição, 1988). O Sistema de Cronquist classifica as plantas pela floração em duas grandes classes, 
Magnoliopsida (dicotiledôneas) e Liliopsida (monocotiledôneas). Dentro destas classes, as ordens 
relacionadas estão colocadas em subclasses.
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 O sistema ainda é largamente utilizado, tanto na sua forma original ou em versões adaptadas, contudo o 
sistema de classificação de plantas com flor (Classe Angiospermae) que atualmente reflete melhor a 
realidade é o APG (Angiosperm Philogeny Group). Este sistema de classificação das angiospermas é 
marcadamente diferente dos anteriores, “tradicionais” e baseados principalmente em critérios morfológicos. 
Nesse método, os conhecimentos mais recentes da filogenia molecular das angiospermas geraram mudanças 
na circunscrição de várias famílias botânicas e na sua classificação, separando um certo número de famílias 
há muito estabelecidas e submergindo outras. O sistema de taxonomia está em constante atualização. Em 
em 2016 foi publicada a última atualização (APG IV), 7 anos após o seu predecessor, o sistema APG III (de 
2009), e 18 após o sistema APG original (de 1998).

Em relação às Angiospermas, modernamente, análises cladísticas baseadas na morfologia, rRNA, rbcL e 
seqüências nucleotídicas de atpB não confirmam a tradicional divisão das angiospermas em 
monocotiledôneas e dicotiledôneas; as monocotiledôneas constituem um grupo monofilético, ou seja, 
possuem um ancestral comum, enquanto que as dicotiledôneas formam um complexo parafilético. 
Entretanto, um grande número de espécies consideradas ‘dicotiledoneas’ constituem um bem suportado 
clado-tricolpadas (que apresentam grão de pólen tricolpados) ou eudicotiledôneas. Assim, temos hoje, nas 
angiospermas o grupo das monocotiledôneas, o grupo das tricolpadas (eudicotiledôneas) e resta um grupo 
ainda carente de relacionamento filogenético, denominado basal que inclue Nymphaeales, Ceratophyllales, 
Piperales e Aristolochiales (paleoervas ou não monocotiledôneas) e Magnoliales, Laurales e Illiciales 
(complexo Magnoliides).
 

APG IV

FILOGENIA DAS ANGIOSPERMAS
Sistemática das Plantas com Flores

PDF em alta resolução disponível em: 

Designação

Até meados do século XVII, as designações das plantas eram frequentemente polinominais, isto é, formadas 
por várias palavras que se afiguravam como uma diagnose ou uma descrição sucinta de cada espécie. À 
medida que crescia o número de espécies conhecidas, evidenciam-se a impraticabilidade desse 
procedimento. Apesar de ter tido empregado por Bauhin o sistema binominal para as espécies vegetais, 
somente mais de 100 anos depois, a partir de Lineu (Species Plantarum, 1753), passou a ser adotado pela 
generalidade dos botânicos, daí por diante se tornando normativa a nomenclatura binária.

Lineu classificou todos os organismos conhecidos na época em categorias que designou por espécies. 
Agrupou as espécies em gêneros, estes em famílias, ordens e classes. Posteriormente foram criadas mais duas 
categorias, divisão (plantas) ou filo (animais), que englobam as classes. Lineu foi, também, o criador da 
chamada nomenclatura binomial latina, ainda hoje utilizada.

A nomenclatura binomial ou binominal é a forma de nomear cientificamente as espécies de seres vivos. 
Chama-se binominal porque o nome de cada espécie é formado por duas palavras, o nome do gênero e o 
específico, normalmente um adjetivo que qualifica o gênero. O primeiro indica o gênero ao qual a planta 
pertence e é iniciado com letra maiúscula, e o segundo, indica a espécie deste gênero, sendo iniciado por 
letra minúscula. Por exemplo: Viola tricolor, o Amor-Perfeito; gênero: Viola; espécie: tricolor.
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Regras

De acordo com o Código Internacional da Nomenclatura Botânica, que expressa as regras a serem seguidas 
na escolha e na seleção do codinome que usaremos para designar uma determinada planta, o último 
aconteceu no Japão, no ano de 1998, denominamos os diversos táxones acrescentando à palavra raiz sufixos. 
Para as famílias é utilizado o sufixo aceae (Ex.: Violaceae), oideae para sub subfamílias, ales para ordens, 
inales para subordens, opsida para classes, idae para subclasses, phyta para divisões, e phytina para 
subdivisões. As regras da nomenclatura são muito complexas e sua aplicação correta necessita, muitas vezes, 
de um estudo especial para casos específicos.

Categorias Taxonômicas

Segundo o Código Internacional de Nomenclatura Botânica em vigor, as principais categorias sistemáticas, 
em sucessão ascendente, são as seguintes: espécie (species), gênero (genus), família (família), ordem (ordo), 
classe (classis), divisão (divisio) e reino (regnum).

Categorias intermediárias podem ser necessárias. Recebem, então, nomes resultantes da anteposição do 
prefixo sub à categoria objeto de divisão (subfamília, subgênero etc.), ou se lhes aplicam designações 
particulares (tribo, secção, variedade, por exemplo).

Consideradas as categorias principais pode-se ter a seguinte gradação:

Reino – Divisão – Subdivisão – Classe- Subclasse – Ordem – Subordem – Família – Subfamília – Tribo – 
Subtribo – Gênero – Subgênero – Seção – Subseção – Série – Subsérie – Espécie – Subespécie – Variedade 
– Subvariedade – Forma – Subforma.

Segue um comparativo entre o posicionamento taxonômico e hierárquico da bracatinga (Mimosa scabrella) 
em quatro sistemas distintos de classificação: Sistema de Engler (1894); Sistema de Cronquist (1968); 
Takhtajan (1969) e APG IV (2016).
 
Sistema de Classificação (Engler – 1894)

• Reino: Plantae
• Divisão: Angiospermae
• Classe: Dicotyledoneae
• Subclasse: Archichlamydeae
• Ordem: Rosales
• Família: Leguminosae
• Subfamília: Mimosoideae
• Gênero: Mimosa
• Espécie: M. scabrella
• Nome Binomial: Mimosa scabrella Benth.

Sistema de Classificação (Cronquist – 1968)

• Reino: Plantae
• Divisão: Magnoliophyta (Angiospermae)
• Classe: Magnoliatae (Dicotiledonae)
• Subclasse: Rosidae
• Ordem: Rosales
• Família: Leguminosae
• Subfamília: Mimosoideae
• Gênero: Mimosa
• Espécie: M. scabrella
• Nome Binomial: Mimosa scabrella Benth.
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Sistema de Classificação (Takhtajan – 1969)

• Reino: Plantae
• Divisão: Magnoliophyta
• Classe: Magnoliatae
• Subclasse: Rosidae
• Super-ordem: Rosanae
• Ordem: Fabales
• Família: Mimosaceae
• Gênero: Mimosa
• Espécie: M. scabrella
• Nome Binomial: Mimosa scabrella Benth.

Sistema de Classificação (APG IV  – 2016)

• Reino: Plantae
• Clado: Mesangiospermae
• Divisão: Magnoliophyta
• Classe: Eudicotyledoneae
• Clado: Fabídeas ou eurosídeas I
• Ordem: Fabales
• Família: Fabaceae
• Subfamília: Mimosoideae
• Gênero: Mimosa
• Espécie: M. scabrella
• Nome Binomial: Mimosa scabrella Benth.

Cabe ressaltar que certas entidades taxonômicas aparecem invariavelmente em qualquer sistema, outras são 
reconhecidas apenas por determinados autores. 

Os grupos taxonômicos recebem em geral nomes com terminações próprias, relacionadas com a categoria a 
que pertencem. Resultam, nestes casos, nomes que têm o mesmo radical da palavra com que é designado 
um gênero. Pode suceder que um nome genérico forneça o radical para as designações dos grupos 
taxonômicos que se lhes seguem em linha ascendente até a categoria correspondente a Divisão, como se vê 
no exemplo seguinte: Magnolia (gênero), Magnoliaceae (família), Magniliales (ordem), Magnoliopsidae 
(classe) e Magnoliophyta (divisão).

Nem todos os gêneros dão origem a um ou mais de um nome, cuja categoria seja de nível superior à sua. 
Veja-se, por exemplo, que Verbena (gênero) deu origem a Verbeneae (tribo), Verbenoideae (subfamília) e 
Verbenaceae (família). Na mesma família, o gênero Petrea contribui somente para a formação do nome 
Petreae (tribo), enquanto do gênero Lippia nenhum nome de categoria mais elevada resultou.

Divisão

Dentro da seriação fitológica, representa a categoria que fica logo abaixo do Reino (Plantae), sendo formada 
por um conjunto de Classes, embora em determinadas situações haja necessidade de incluir, categorias 
intermediárias – Subdivisões. Em regra, são tomados para sua constituição caracteres gerais relacionados 
com estruturas reprodutivas, morfológicas ou anatômicas.

Segundo Recomendações do Código de Nomenclatura, os nomes aplicados aos grupos taxonômicos 
correspondentes às Divisões têm como terminação o sufixo phyta e aqueles dados às Subdivisões recebem a 
terminação phytina.
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Classe

Categoria hierarquicamente inferior à Divisão, sendo constituída por um conjunto de Ordens, ainda que 
possa dividir-se em subclasses, se necessário.

De acordo com as recomendações do Código de Nomenclatura, os táxones referidos como Classes e 
Subclasses terminam, respectivamente, em opsida e idae.

Ordem

Categoria formada por um conjunto de Famílias, embora possa dividir-se em Subordens. As Ordens 
costumam ser estabelecidas com base em particularidades mais definidas (relacionadas com caracteres 
filogenéticos) do que aquelas usadas para a estruturação das Divisões e das Classes.

Os nomes aplicados aos grupos pertencentes a esta categoria terminam em ales, quando formados à custa 
do radical de um nome de Família. Em alguns casos, tais nomes são irregularmente formados (Myrtiflorae, 
Principes). Para os grupos equivalentes a Subordens a terminação adotada é ineae.

Família

Constituída em geral por mais de um gênero, é uma categoria comumente tratada com maior interesse nos 
textos de botânica Sistemática. Sua descrição é feita com extensão bastante abrangente, de modo a 
contemplar características dos gêneros quase sempre numerosos nelas incluídos (há casos de famílias 
monotípicas, hipótese em que sua descrição coincide com a do gênero único nela encerrado). Quando se 
está interessado em identificar um material botânico desconhecido, comumente procura-se, em primeiro 
lugar, conhecer a família a que pertence. A partir daí, com ou sem uso de chaves, chegasse sucessivamente 
aos grupos subordinados.

Os nomes das Famílias são formados pelo radical do nome de um dos seus gêneros, acrescido da terminação 
aceae. Algumas exceções são expressamente consignadas no Código de Nomenclatura para designações de 
determinadas de Famílias, que tinham nomes tradicionais anteriores à vigência daquele. Ainda assim, 
coexistem nomes alternativos estabelecidos de acordo com a regra nomenclatural.

As Famílias podem também comportar divisões em Subfamílias, estas tendo seus nomes terminados em 
oideae. Em alguns casos, desdobram-se em Tribos ou estas podem resultar da divisão de Subfamílias. Se 
necessário, as Tribos subdividem-se em subtribos, recebendo as terminações respectivas de eae e inae.

Gênero

Gênero é o conjunto de espécies semelhantes. O conceito de gênero é muito antigo, tendo sido 
reconhecido em várias civilizações no passado. Reúne espécies estreitamente relacionadas, de modo que o 
grupo é mais facilmente identificável que suas espécies componentes. Os critérios para o estabelecimento de 
gêneros são de similaridade morfológica, fisiológica e afinidade genética. Raramente o gênero se pode 
apresentar monotípico, isto é, constituído por uma só espécie.

Espécie

A espécie pode atualmente ser definida como uma população reconhecida por um conjunto de caracteres 
morfológicos transmitidos de geração para geração, que são mais um menos fixos, tanto geneticamente 
como pela distribuição geográfica e conforme o meio ambiente. Desta forma, o gênero compreende espécies 
afins.
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2 - Nomes das Árvores

Saber o nome das árvores é uma necessidade intrínseca ao ser humano, principalmente devido a 
importância que as mesmas sempre tiveram no nosso cotidiano. Na área ambiental, é uma premissa básica 
para toda e qualquer atividade.

Quando queremos nos comunicar ou buscar informações fidedignas sobre alguma planta, arbórea ou não, 
devemos antes conhecer o seu nome científico. Não basta, nessas horas, apenas conhecer o nome popular, 
vulgar ou comum da espécie. À primeira vista, a nomenclatura científica pode causar a impressão de algo 
complicado e de pouca utilidade. Mas, tanto do ponto de vista técnico e científico, quanto do prático, para 
todos aqueles que cultivam, admiram ou estudam as plantas, o conhecimento e uso destes nomes é 
fundamental.

O nome popular em geral está limitado a um determinado idioma – o nome popular de uma planta em 
português dificilmente seria o mesmo em inglês, por exemplo. Além disso, dentro de um país tão grande e 
com tanta diversidade cultural como é o nosso, os nomes populares de uma mesma espécie variam de região 
para região.

Assim, para a mesma espécie podem existir dezenas de nomes comuns. Por exemplo, para a espécie 
Parapiptadenia rigida, conhecida genericamente como angico, Rizzini (1971) apresenta dez nomes comuns, 
Reitz et al. (1978) dezenove nomes, Inoue et al. (1984), sete nomes e Carvalho (1994) nada menos do que 
35 nomes. Por outro lado, um mesmo nome comum pode ser usado para designar mais de uma espécie. O 
mesmo nome angico é usado para designar diversas espécies de diferentes gêneros como Anadenanthera, 
Parapiptadenia e Piptadenia. Outro exemplo, o nome cambará pode ser Lantana camara (Verbenaceae), 
Moquiniastrum polymorphum (Asteraceae) ou Vochysia divergens (Vochysiaceae) – nesse caso, um mesmo nome 
está sendo aplicado não só a plantas de espécies diferentes, mas a plantas de famílias botânicas diferentes.

Tal profusão de nomes comuns certamente poderá suscitar incorreções na exata identificação taxonômica 
das espécies, por isso foi criada a nomenclatura científica. O nome científico das plantas deve seguir um 
sistema binomial, formado portanto basicamente por duas palavras e seguindo um sistema internacional de 
nomenclatura botânica, que lhe confere estabilidade e precisão ao intercâmbio de informações sobre plantas 
entre pessoas do mundo inteiro. O sistema binomial, como dito anteriormente, foi usado de modo 
consistente pela primeira vez por Carl von Linné em seu livro Species Plantarum, de 1753. No sistema 
binomial, a primeira palavra é designa o gênero da planta. A segunda é chamada de epíteto específico. 
Tanto o nome genérico quanto o específico são escritos em latim ou com termos latinizados.

De maneira geral, tanto o nome genérico como o específico podem fazer referência a uma característica 
(morfológica, geográfica, química, etc.) notável da espécie ou ser uma homenagem a alguém. Por exemplo, o 
gênero Cupania é uma homenagem ao monge e botânico italiano Francesco Cupani. Zanthoxylum kleinii é o 
nome científico de uma espécies da família Rutaceae nativa do Sul do país, dado em homenagem ao Dr. 
Roberto Klein, do Herbário Barbosa Rodrigues de Irajaí-SC, daí o epíteto kleinii. Já os epítetos de Picrasma 
crenata e Alchornea triplinervia fazem alusão à margem crenada dos folíolos e das três nervuras que partem 
das base foliar, respectivamente. Por fim, o epíteto específico de Mimosa bimucronata deve-se ao par de 
múcrons estipulares na base de cada pina.

O conhecimento do significado dos termos latinizados, além de nos fornecer informações sobre a planta, 
também esclarece sobre sua pronúncia correta. O gênero Machaerium, por exemplo, é geralmente 
pronunciado erroneamente no Brasil, dando-se ao “CH” som de “X”, quando deveria ser som de “K” e, às 
vezes, prununciando-se ainda o ditongo “AE”, quando na verdade deveria ser pronunciado como um “E” 
aberto. O gênero Dalbergia, normalmente também é pronunciado errado, onde a letra “G” ganha som de 
“J”, quando deveria ser pronunciada como na palavra “guia”. Balfourodendron, um gênero representado por 
duas espécies no Brasil, é uma homenagem ao professor escocês John Hutton Balfou, e da mesma forma, 
muitas vezes é pronunciado errado em nosso meio. Nesse caso, a letra “O” da segunda sílaba, não deveria 
ser pronunciada.
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Diante disso, fica evidente que não devemos desconsiderar os nomes populares, contudo devemos nos 
atentar à nomenclatura científica, que além de nos trazer informações sobre a planta, nos esclare sobre a 
pronúncia correta dos mesmos.

2.1 - Nome Genérico

O nome genérico é sempre uma palavra, latina ou latinizada, indicando o gênero a que a planta pertence, 
escrita com a inicial maiúscula.

Pode ter origens variadas:

- fundamentado na nomenclatura popular original em língua latina ou em outras línguas antigas, já 
clássicas na literatura botânica;

- baseado em nomes indígenas ou aborígenes;

- baseado em determinado aspecto da morfologia, geografia ou ecologia do vegetal;

- em homenagem a personalidades do mundo científico, artístico ou político;

- associados a figuras da mitologia ou entidades religiosas.

Tais nomes ou termos, foram sendo aproveitados para criação de novos gêneros. Segue abaixo uma relação 
de nomes genéricos de plantas nativas e exóticas cultivadas, alguns hoje já considerados sinônimos, e suas 
respectivas origens:

Acacia: do grego Akakia, que significa espinho.

Acanthosyris: do grego acanthos ( espinho) e Osyris ( Deus do antigo Egito, venerado como protetor dos 
mortos).

Acer: de origem latina, significa “duro”. Refere-se a propriedade da madeira, que foi outrora muito utilizada 
para a fabricação de lanças.

Albizia: homenageia Filippo delg’Albizzi, nobre florentino do Século XVIII, proprietário do local onde foi 
coletado o material botânico utilizado na descrição da primeira espécie do gênero.

Allophylus: do grego állos (de outro) e phyllos (nação), indicando sua origem estrangeira (de outra nação). O 
material da descrição original era procedente do Ceilão (atual Sri Lanka).

Anacardium: deriva do grego kardia = "coração", devido à forma da fruta.

Araucaria: deriva de Arauco ou Araucania, região do sul do Chile.

Astronium: deriva de aster ( estrela) e deve-se à forma peculiar de cálice, que é persistente e  acrescente.

Aspidosperma: descreve a morfologia da semente, que se acha rodeada por larga asa circular. O termo é 
formado pela aglutinação de aspis (escudo) e sperma (semente).

Balfourodendron: Árvore (dendron) de Balfuor (John Hutton Balfour), professor escocês (1808-1884).

Bauhinia: gênero criado por Linnaeus em homenagem aos irmãos Jean Bauhin (1541-1613) e Gaspard 
Bauhin (1550-1624) médicos e botânicos franceses. O nome é ainda mais adequado, pois refere-se a um 
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grupo de espécies com as folhas fundidas na base, como se fossem folhas irmãs.

Brunfelsia: homenagem ao botânico e médico alemão Otto Brunsfels (1464-1534).

Cabralea: dedicado ao descobridor do Brasil (Pedro Alvares Cabral).

Caesalpinia: homenagem de Linnaeus ao médico e botânico Andrea Caesalpino (1519-1603).

Calliandra: do grego kallos (belo) e andros (homen), referindo- se à beleza dos estantes.

Casuarina: deriva de " casuar", querendo associar a plumagem da famosa ave australiana com os ramos 
desprovidos de folhas conspícuas.

Celtis: nome usado pelos antigos gregos para  designar uma árvore desconhecida.

Citharexylum: madeira (xylon) de cítara (instrumento musical).

Chorisia: dedicado a Luis Choris, desenhista da expedição do navegador Otto von Kotzebue.

Cordia: homenagem ao médico e botânico alemão Euricius Cordus (1486-1535) e seu filho Valerius Cordus 
(1515-1544)

Colletia: consagrado ao botânico francês Philibert Collet (1643-1717 ou 18).

Cupania: dedicado ao monge, botânico italiano Francesco Cupani (1657-1710). Cupani foi diretor do 
Jardim Botânico do Príncipe dela Catolica (Sílica – Itália)

Dalbergia: homenagem para Nicholas Dalberg (1730-1830), um botânico sueco.

Dasyphillum: folhas peludas, em grego.

Diospyros: do grego dios (divino) e pyros (trigo), devido aos frutos comestíveis de algumas de suas espécies.

Drimys: significa "picante", em grego, e explica-se pelo sabor da casca.

Dodonaea: dedicado ao  botânico e médico neerlandês holandês Rembert Dodoens (1518-1585).

Enterolobium: do grego: enteron (intestino) e lobós (legume).

Eriobotrya: do grego erion (lã) e botrys ( cacho de uva), devido à pubescência muito característica dos 
racemos.

Erythroxylum: alude à cor vermelha encontrada no cene de algumas de suas espécies. Do grego erythrós 
(vermelho) xylon (madeira).

Eugenia: criado por Linnaeus, homenageia o Príncipe Eugenio de Savóia (1663-1736), considerado patrono 
da Botânica e da Horticultura, que reuniu nos jardins de Viena uma importante coleção de plantas.

Euterpe: musa da música. Martius, criador deste gênero de palmeiras, também demostrou sua predileção 
pela mitologia ao atribuir nomes de ninfas (Naiades, Hamadryades, Dryades, Oreades e Napaeae), em sua 
classificação da vegetação brasileira.

Fagara: antigo nome arábico para uma planta aromática da região. Termo citado por Avicenna (famoso 
médico da Antiguidade) aproveitado por Linnaeus na criação do gênero de Rutáceas.

Ficus: antiga designação da figueira (Ficus carica L.).
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Gleditsia: em consideração ao botânico alemão Johann Theodor Gleditsch (1714-1786), diretor do Jardim 
Botânico de Berlim.

Grevillea: homenagem a Charles F. Greville, um dos fundadores da célebre Sociedade de Horticultura de 
Londres.

Guettarda: dedicado por Linnaeus ao botânico e mineralogista francês Jean Etiene Guettard (1715 - 1786).

Helietta: criado por Tulasne como homenagem ao médico francês Lewis Théodore Hélie (1814 - 1867).

Hovenia: dedicado a David Hoven (1724 - 1787), embaixador alemão no Japão, que colaborou para a 
expedição botânica de Thunberg.

Ilex: deriva do nome latino clássico do Quercus ilex L., indicando que se trata de planta com folhas 
semelhantes a certas espécies do atual gênero de Aquifoliaceae.

Lagerstroemia: criado por Linnaeus, em homenagem a seu grande amigo Magnus von Lagerström (1691 - 
1759), professor da Universidade de Gotemburgo ( Suécia).

Lithrea: vem de “litre”, nome mapuche de uma anacardiácea chilena (Lithrea caustica).

Liquidambar: deriva do latim liquidus (líquido) e do árabe ambar (âmbar), e explica-se pela substância 
aromática exsudada pela árvore.

Magnolia: nome criado por Linnaeus, em respeito a Pierre Magnol (1638 - 1715), professor e diretor do 
Jardim Botânico de Montpellier ( França).

Melia: nome grego do Fraxinus excelsior L.; seu emprego explica-se pela semelhança das folhas desta árvore e 
as do cinamomo (Melia azedarach L.)

Morus: antigo nome latino da amoreira (Morus nigra L.)

Nerium: do grego neros (úmido) em razão do habitat preferencial das espécies do gênero.

Parkinsonia: dedicado por Linnaeus ao botânico inglês John Parkinson (1567 - 1690).

Patagonula: reporta-se à Patagônia, região austral e semi-árida da Argentina, atribuída equivocadamente por 
Linnaeus como sendo o local de origem do tipo da guajuvira (Habitat in Patagonia Americes Australis).

Paulownia: homenagem a Anna Paulowna (1795 - 1865), filha do Tzar Paulo I, da Rússia.

Persea: dedicado a Perseu, herói grego que decapitou a Medusa.

Pinus: pinheiro, em latim.

Platanus: vem do grego e significa “largo”. Refere-se a forma característica das folhas do Platanus orientalis L.

Phytolacca: do grego Phyton (planta) e lacca (goma laca), referindo-se ao poder corante que tem os frutos de 
algumas espécies do gênero.

Podocarpus: origina-se de grego podos (pé) e karpós (fruto). O termo explica-se pelo fato da semente se 
sustentada por um pedúnculo carnoso, dito epimácio.

Rollinia: criado por Saint Hilaire para homenagem o historiador francês Charles Rollin.
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Sambucus: nome popular do sabugueiro-europeu (Sambucus nigra L.), na antiguidade romana.

Sebastiania: dedicado a D. Sebastiani, editor da " Flora Romana".

Scutia: derivado do latim scutum (escudo) referindo-se à forma do disco floral.

Schaefferia: deriva do nome do naturalista alemão Jakob Christian Schaeffer (1718 - 1790).

Schinus: na Grécia designava a atual Pistacia lentiscus L., pertencente à mesma família das anacardiáceas.

Styrax: antigo nome grego do estoraque (Styrax officinalis L.), árvore medicinal da Europa e Àsia, produtora 
da resina balsâmica homônia.

Taxodium: de taxos, nome na Grécia antiga do Taxus baccata, e eidos (parecido com), devido à semelhança 
de suas folhas com as da referida espécie.

Xylosma: madeira perfumada (xylos + osme, em grego).

Washingtonia: em consideração a George Washington.

Weinmannia: homenagem ao botânico alemão J. A. Weinmann ( 1782 - 1858).

2.2 - Nome Específico

Os nomes específicos, da mesma forma que os genéricos, apresentam várias origens, dentre atributos 
morfológicos, procedência, ecologia, homenagens, analogia com outros táxons, etc. É escrito apenas com 
letras minúsculas.

Segue abaixo uma relação de nomes específico de plantas nativas e exóticas cultivadas, e suas respectivas 
origens:

Acacia bonariensis: de Buenos Aires, capital da Argentina.

Acacia caven: "cavén" é um dos nomes populares da espécie na Argentina de Chile.

Acacia tucumanensis: de Tucuman, cidade do noroeste da Argentina.

Acacia farnesiana: dedicada ao Cardeal Odoardo Farnese (1573 - 1626 ), de Roma, em cujo jardim (Hortus 
Farnesianus) foi introduzida a espécie, pela primeira vez na Europa (1611).

Acanthosyris spinescens: espinhento. Refere-se à presença de espinhos.

Actinostemon concolor: remete à cor semelhante nos dois lados do limbo foliar.

Aeschrion crenata: alude à margem crenada dos folíolos.

Albizia austrobrasilica: do sul do Brasil.

Alchornea triplinervia: refere-se  ao padrão da nervação foliar, com três nervuras partindo da base do limbo.
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Allophylus edulis: do latim edulis (comestível), refere-se aos frutos atrativos da espécie.

Allophylus guaraniticus: por ocorrer na região das Missões, a terra ancestral dos índios guaranis.

Araucaria angustifolia: do latim angustus (de folhas estreitas).

Araucaria bidwillii: em homenagem ao botânico  inglês John Bidwill (1815  - 1853 ).

Astronium balansae: em memória de Benedict Balansa (1825 - 1891), botânico francês que coletou a espécie 
no  Paraguai.

Ateleia glazioveana: lembra o renomado jardineiro francês Auguste François Marie Glaziou (1833 - 1906), 
contratado por Dom Pedro II e que realizou importantes obras na cidade do Rio de Janeiro.

Azara uruguayensis: do Uruguai, procedência do typus.

Banara parviflora: de flores pequenas, em latim.

Banara tomentosa: refere-se à abundância de pelos nos ramos e folhas (tomentosum).

Balfourodendron riedelianum: dedicado a Ludwig Riedel (1790 - 1861), botânico alemão que veio ao Brasil em 
1821, na expedição científica de Langsdorff. Suas coleções encontram-se nos museus de São Petersburgo, 
Gênova, Bruxelas, Berlim e Rio de Janeiro, cidade onde veio a falecer.

Blepharocalyx salicifolius: com folhas semelhantes às dos salgueiros (Salix sp.).

Britoa guazumaefolia: de folhas que lembram às do gênero Guazuma (Malvaceae).

Bumelia obtusifolia: com folhas de ápice obtuso.

Butia paraguayensis: do Paraguai.

Campomanesia xanthocarpa: com frutos (karpós) amarelos (xanthos).

Cabralea canjerana: nome popular da espécie. Provém do tupi- guarani : acauá (caja) e rana (falso).

Calliandra tweediei: em honra de James Tweedie (1775 - 1862), jardineiro escocês que viajou pelo sul do 
Brasil, Uruguai e Argentina, no início do século XIX, realizando coleta de plantas.

Vasconcellea quercifolia: com folhass que se parecem as do carvalho europeu (Quercus robur L.).

Casearia sylvestris: da floresta ou silvestre (sylvestris, em latim).

Cecropia catharinensis: de Santa Catarina (Brasil).

Celtis tala: tala é o nome comum da espécie em sua área de ocorrência.

Citharexylum montevidense: de Montevidéu (Uruguai).

Citharexylum solanaceum: a pubescência das folhas lembra o gênero Solanum.

Coccoloba cordata: a base da folha é cordada.

Cordiera concolor: remete à cor semelhante em ambas as faces da lâmina foliar.
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Cordyline dracaenoides: semelhante à Dracaena sp..

Chlorophora tinctoria: que fornece tintura ou corante.

Croton urucurana: falso (rana) urucum. Nome tupi- guarani que também designa popularmente o "sangue-de-
dragão".

Cupania vernalis: do latim vernal (primavera), indica a época de floração da espécie.

Cybistax antisyphilitica: tem como principal uso na medicina popular o combate à sífilis.

Dasyphyllum spinescens: espinhento. Refere-se à presença de espinhos.

Dodonaea viscosa: a abundância de resina confere viscosidade às folhas e ramos jovens.

Doxamntha unguiscati: o cipó-unha-de-gato.

Erythrina cristagalli: a corticeira-do-banhado.

Erythroxylum argentinum: da Argentina.

Erythroxylum deciduum: alude a deciduidade da planta, que perde suas folhas em determinada estação do 
ano.

Erythroxylum myrsinites: tem frutos que lembram os da murta européia (Myrsine, em grego).

Eugenia hiemalis: do latim hyemalis (inverno), indica a principal época de floração da espécie.

Fagara hyemalis: do inverno (hyemalis), em latim, Saint Hilaire quis indicar a época de floração da espécie.

Fagara kleinii: em homenagem ao Dr. Roberto M. Klein, do Herbário Barbosa Rodrigues - Itajaí, SC.

Feijoa sellowiana: em consideração a Friedrich Sellow (1789 - 1831), botânico alemão  que realizou extensa 
coleta no sul do Brasil.

Gochnatia polymorpha: alude à grande plasticidade morfológica (polimorfismo) da espécie.

Gomidesia palustris: dos pântanos, habitat da coleta original.

Helietta longiofoliata: diz respeito ao comprimento das folhas, consideradas longas pelo autor.

Hyeronima alchorneoide: alude ao aspecto foliar semelhante ao gênero Alchornea (Euphorbiaceae).

Ilex theezans: que serve para fazer chá (Thea). O termo Thea é um neologismo latino, de origem chinesa.

Inga uruguensis: o typus foi coletado por James Tweedie, às margens do rio Uruguai.

Jacaranda mimosifolia: com folhas semelhantes às do gênero Mimosa ( Leguminosae).

Lafoensia pacari: o nome comum foi incorporado ao nome científico (pacari).

Leucothoe eucalyptoides: tem folhas parecidas com as do eucalipto (Eucalyptus sp.)

Lithrea molleoides: faz alusão ao Schinus molle, espécie considerada parecida ou semelhante (mulli+oides).
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Maytenus aquifolium: com folhas semelhantes às do gênero Ilex (Aquifolium é sinônimo pré - lineano deste 
genêro).

Maytenus ilicifolia: com folhas semelhantes às do gênero Ilex.

Melia azedarach: madeira nobre, em persa (Azad Dirakbt).

Mollinedia schottiana: dedicado a H.W. Schott (1794 - 1865), jardineiro- chefe do Palácio de Schönbrunn 
(Viena).

Mimosa bimucronata: refere-se ao par de múcrons estipulares na base de cada pina.

Myrcianthes cisplatensis: por ter sido originalmente encontrado aquem (cis) do rio da Prata, na antiga 
Província Cisplatina (atual República Oriental do Uruguai).

Myrcianthes pungens: do latim pungens (agudo, o que finca), em alusão ao espinho disposto na extremidade da 
folha.

Myrrbinium loranthoides: parecido com Loranthus (gênero da família Loranthaceae).

Moquiniastrum polymorphum: remete à grande plasticidade fenotíca (polimorfismo) da espécie.

Myrciaria rivularis: da margem de riachos e pequenos rios (rivulus, em latim).

Nectranda grandiflora: de flores grandes.

Patagonula americana: da América.

Peschiera australis: originário do sul (o typus foi coletado no Rio Grande do Sul).

Picramnia parvifolia: de flores pequenas, em latim.

Picrasma crenata: de folhas com margens crenadas.

Pouteria gardneriana: refere-se a George Gardner (1812 - 1849), botânico inglês que percorreu o nordeste e 
leste do Brasil no anos de 1836 a 1841.

Psychotria carthagenensis: de Cartagena (cidade da Colômbia).

Randia armata: remete à presença dos espinhos, a árvore é " armada".

Rhamnus sphaerocarpa: de frutos esféricos.

Robinia pseudo-acacia: a falsa-acácia.

Rollinia sylvatica: das selvas ou selvática (cresce em florestas).

Qualea grandiflora: de flores grandes.

Quillaja brasilliensis: do Brasil. As outras duas espécies do gênero são nativas do Chile.

Salix humboldtiana: reverenciando o eminente naturalista alemão Friedrich Wilhelm Karl Heinrich 
Alexander von Humboldt (1769 - 1859).

Sambucus australis: do latim australis (que vem do sul).
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Schefflera macrocarpa: de frutos (kápus) grandes (macro).

Schizolobium parahyba: termo geográfico brasileiro.

Schinus lentiscifolius: com folhas que se assemelham às do antigo gênero Lentiscus L. (hoje Pistacia L.), da 
mesma família Anacardiaceae.

Schinus molle: "Mulli" é o nome quíchua desta árvore no Peru.

Scutia buxifolia: tem folhas semelhantes às do gênero Buxus (Buxaceae).

Sorocea bonplandiii: em respeito ao botânico francês Aimée Bonpland (1773 - 1858).

Syagrus romanzoffiana: atribuído por Chamisso como preito ao Chanceler e Conde Romanzoff, que 
patrocionou a Expedição Russa de 1815 ao Brasil.

Trichilia catigua: catiguá é o nome comum da árvore no Rio Grande do Sul.

Trichilia casaretti: lembra o botânico italiano Giovanni Casaretto (1812 - 1879), que coletou plantas na ilha 
de Santa Catarina, em outros Estado do Brasil e no Uruguai.

Xylosma ciliatifolium: referindo-se à abundância de cílios na superfície da folha.

2.3 - Nome Popular

Os nomes populares, também ditos comuns, vernaculares ou vulgares, são os nomes que as pessoas deram 
para as plantas e que foram passando de geração para geração através da cultura popular, como um tipo de 
“batismo”.

De maneira geral são muito variáveis, definindo poucas vezes com precisão uma espécie botânica.

O nome popular em geral está limitado a um determinado idioma – o nome popular de uma planta em 
português dificilmente seria o mesmo em inglês, por exemplo. Além disso, dentro de um país tão grande e 
com tanta diversidade cultural como é o nosso, os nomes populares de uma mesma espécie variam de região 
para região.

Assim, para a mesma espécie podem existir dezenas de nomes comuns. Por exemplo, para a espécie 
Parapiptadenia rigida, conhecida genericamente como angico, Rizzini (1971) apresenta dez nomes comuns, 
Reitz et al. (1978) dezenove nomes, Inoue et al. (1984), sete nomes e Carvalho (1994) nada menos do que 
35 nomes. Por outro lado, um mesmo nome comum pode ser usado para designar mais de uma espécie.

O mesmo nome angico é usado para designar diversas espécies de diferentes gêneros como Anadenanthera, 
Parapiptadenia e Piptadenia. O nome cambará pode ser Lantana camara (Verbenaceae), Moquiniastrum 
polymorphum (Asteraceae) ou Vochysia divergens (Vochysiaceae) – nesse caso, um mesmo nome está sendo 
aplicado não só a plantas de espécies diferentes, mas a plantas de famílias botânicas diferentes.

Algumas vezes o mesmo nome popular é atribuído a diversas espécies semelhantes, tendo nesse caso a 
abrangência de um gênero ou família botânica.

  
PLANTAS DO BRASIL - MANUAL DE DENDROLOGIA                                                                                                                                                                                                                                INTRODUÇÃO À DENDROLOGIA

22Licenciado para: Fernando Santiago Santos  109.171.268-90  fernandosrq@gmail.com



O termo “canela, por exemplo, é empregado para designar mais de uma centena de espécies da família 
Lauraceae. O nome “eucalipto” é atribuído no Brasil para a maioria das espécies do gênero Eucalyptus.

O nome “sucará”, de provável origem indígena, é utilizado para designar popularmente inúmeras espécies, 
de pelo menos três famílias botânicas diferentes.

    Dasyphyllum brasiliense (Asteraceae)
    Dasyphyllum spinescens (Asteraceae)
    Gleditsia amorphoides (Fabaceae)
    Xylosma tweediana (Salicaceae)
    Xylosma pseudosalzmanii (Salicaceae)
    Xylosma ciliatifolia (Salicaceae)

As “vassouras”, de maneira geral, englobam ervas, arbustos e árvores pertencente a família Asteraceae:

    Baccharis semiserrata
    Baccharis oreophila
    Grazielia serrata
    Piptocarpha regnellii
    Vernonanthura discolor
    Vernonanthura divaricata

As “congonhas”, dentre as espécies arbóreas nativas no Sul do país, representam espécies de duas famílias 
botânicas:

    Citronella paniculata (Cardiopteridaceae)
    Citronella gongonha (Cardiopteridaceae)
    Citronella engleriana (Cardiopteridaceae)
    Ilex paraguariensis (Aquifoliaceae)
    Ilex brevicuspis (Aquifoliaceae)
    Ilex theezans (Aquifoliaceae)

Os “sarandis”, um grupo de espécie de ocorrência junto aos cursos d’água (espécies ripárias), inserem-se em 
diferentes famílias botânicas, dentre as quais incluem-se:

    Calliandra tweediei (Fabaceae)
    Calliandra brevipes (Fabaceae)
    Gymnanthes schottiana (Euphorbiaceae)
    Pouteria salicifolia (Sapotaceae)

Tal profusão de nomes comuns certamente poderá suscitar incorreções na exata identificação taxonômica 
das espécies. Desta forma, sempre que possível, deve-se optar pela nomenclatura científica da espécie, que 
confere maior estabilidade e precisão no intercâmbio de informações sobre plantas entre pessoas do mundo 
inteiro.
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2.4 - Sinonímia

O utilização do sistema de nomenclatura binomial visa dar para cada espécie de planta um nome científico 
único, válido em todo o mundo e distinto dos demais.

Na nomenclatura científica, a sinonímia ocorre quando uma mesma espécie tenha recebido duas 
denominações distintas, propostas por dois pesquisadores diferentes. Desta forma, a segunda denominação 
perde sua validade devido a “Lei da Prioridade”, permanecendo válida a primeira (desde que, tenha sido 
publicado após o ano de 1758 e que tenha seguido as leis da taxonomia), sendo a segunda, então, citada 
como uma sinônimo do nome válido.

A bracatinga, por exemplo, uma leguminosa nativa na Floresta com Araucárias, foi descrita em 1930 pelo 
botânico paulista Frederico Carlos Hoehne, como senndo Mimosa bracaatinga. Contudo, essa mesma planta 
já tinha sido descrita em 1842 pelo renomado botânico inglês George Bentham, como Mimosa scabrella. 
Desta forma, o nome criado por Hoehne, em 1930, é tratado apenas como um simples sinônimo do nome 
válido, criado inicialmente por Bentham em 1842.

A grande diversidade da flora brasileira; uma grande plasticidade dos caracteres vegetativos e reprodutivos 
das espécies; vastas áreas de ocorrência natural; e, unindo a tudo isso, uma compreensível desconexão entre 
pesquisadores no passado, fez com que muitas plantas idênticas fossem referidas diferentemente em 
inúmeras monografias e coleções botânicas ao longo do tempo.

Além disso, o avanço do conhecimento taxonômico e filogenético exige, muitas vezes, a transferência de 
uma determinada espécie ou grupo para um gênero ou família distinta, sendo necessário alterar seu nome, 
até então usual, para que não hajam sobreposições ou inadequações. Nesse sentido, cabe ressaltar que 
gêneros também são sinonimizados. Para exemplificar esta questão, Jean Aublet em 1775, foi quem 
descreveu o gênero Rapanea, que foi sinonimizado em Myrsine por Augustin de Candolle em 1834, cujo 
nome foi adotado também por Miquel em 1856, na Flora Brasiliensis. Mez em 1902, revalidou Rapanea, 
mas durante quase todo o século XX diversos trabalhos foram publicados discutindo a revalidação de 
Rapanea. Somente entre 1975 e 1980, Fosberg e Sachet adotaram o conceito de Myrsine, como sendo um 
grupo mais amplo e, desta forma, aceito pela comunidade científica, fazendo com que o nome genérico 
Rapanea fosse novamente aceito como sinônimo de Myrsine, mesmo tendo sido descrito anteriormente.

Mesmo sendo tratados na maior parte dos trabalhos como “meros” sinônimos, essas informações de 
duplicações nomenclaturais são muito importantes, especialmente para a realização de pesquisas 
bibliográficas e não devem ser ignorados. Pois, como no caso do gênero Rapanea (hoje Myrsine), tal nome foi 
referenciado em trabalhos e fez sua história durante um longo tempo.

2.5 - Nome do Autor

O nome científico de uma árvore, além do nome genérico e específico (binômio), deve conter também o 
nome do autor que descreveu a espécie. O nome é escrito por extenso ou abreviado e posicionado após o 
binômio. Quando dois autores publicam juntos uma nova espécie, os nomes devem ser citados por extenso 
ou abreviadamente, unidos pela expressão latina "et" ou pelo símbolo "&". Quando tem três, pode-se 
colocar só o sobrenome do primeiro, seguido de "et al." ou "& al.".

Os nomes de plantas mais antigos aceitados como válidos atualmente são os publicados em Species 
Plantarum, por Linnaeus em 1753. Seu nome é escrito geralmente de forma abreviada por um "L.".
Ex: Eugenia uniflora L. 
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II

TERMINOLOGIA DENDROLÓGICA

Nomear as partes de uma árvore ou de qualquer planta sempre foi uma necessidade humana, 
principalmente devido nossa indispensabilidade de diálogo sobre suas estruturas e seus usos para os diversos 
fins, como para remédio, construções, energia, alimento, etc.

O estabelecimento de uma terminologia visa assegurar uma maior precisão dos termos utilizados, 
objetivando facilitar o reconhecimento das espécies arbóreas em campo e demais estudos dendrológicos, a 
partir de uma padronização de conceitos.

A terminologia dendrológica diferencia-se da morfologia vegetal aplicada na botânica tradicional, 
justamente porque valoriza à casca, às folhas e outros aspectos gerais da árvore, reduzindo assim o destaque 
dado às flores e frutos nas obras desta natureza.
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1.1 - Porte

Aspecto geral da árvore em relação à sua altura total e seu diâmetro a 1,30m do solo (altura do peito – 
DAP).

Árvore Pequena
até 10 m de altura e DAP até 15 cm.

Annona crassiflora Myrceugenia euosma Sapindus saponaria

1 - Árvore

É toda espécie vegetal lenhosa, de altura superior a 4 metros, com um só tronco dominante e livre de 
ramificações na porção inferior, suportando na parte superior um conjunto de ramos que constituem a 
copa.

Na definição do conceito “árvore” o tronco é uma estrutura muito importante. A principal diferença entre 
árvores e arbustos, é justamente a presença de vários troncos iguais, sem que haja um dominante como nas 
árvores, pois os arbustos não ramificam do mesmo tronco, mas a partir da mesma base.

Ao contrário das lianas e cipós, que mantêm-se enraizadas no solo durante toda sua vida e necessitam de 
um suporte ou dispositivos de fixação para manterem-se eretas, o tronco das árvores suporta o peso da copa 
das árvores.

26

Você sabia que a Sumaúma (Ceiba pentandra) é uma das maiores árvores do Brasil?
Trata-se de uma espécie típica das matas da Amazônia e alcança proporções colossais, 
chegando a 50 metros de altura e 3 metros de diâmetro.
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Árvore Grande
acima de 20 m de altura e DAP acima de 50 cm.

Cariniana estrellensis Gallesia integrifolia Phytolacca dioica

Árvore Média
de 10 a 20 m de altura e DAP de 15 cm a 50 cm.

Erythrina velutina Miconia cinnamomifolia Ocotea diospyrifolia

27
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Copa Alta
Quando a copa ocupa menos que 50% da altura total da árvore. O fuste ocupa a maior proporção em 
relação à altura e a copa fica restrita à parte terminal da árvore.

Araucaria angustifolia Machaerium paraguariense Schizolobium parahyba

1.2 - Hábito 

Diz respeito ao aspecto geral da árvore em vista da proporção da copa em relação à sua altura e o solo (altura 
total).

Copa Baixa
Quando a copa ocupa mais que 50% da altura total da árvore. A copa tem porções iguais ou maiores que o 
fuste em relação à altura total da árvore.

Annona coriacea Caryocar brasiliense Spondias tuberosa

28
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2 - Folha

A folha é um órgão vegetal que surge lateralmente nos ramos ou no caule, especializado na elaboração de 
alimentos orgânicos sob a ação da luz e trocas gasosas com a atmosfera. A folha apresenta crescimento 
limitado, limitando-se o processo quando alcançadas as dimensões típicas de cada espécie.

Está presente em quase todos os vegetais superiores, salvo exceções, como por exemplo, em algumas espécies 
das famílias Euphorbiaceae, Cactaceae e em algumas espécies australianas do gênero Acacia (A. 
podalyriaefolia, A. longifolia e A. melanoxylon), onde nesta última a estrutura laminar não corresponde ao 
limbo da folha, mas sim uma dilatação do pecíolo, denominado filódio.

Quando a planta é desprovida de folhas é denominada áfila e efêmera quando estas apresentam dimensões 
muito reduzidas. Nesses casos, de maneira geral, as plantas realizam a fotossíntese em ramos providos de 
células clorofiladas, que tem, por este motivo, coloração esverdeada.

Suas Funções

Fotossíntese: os vegetais são seres autotróficos (capazes de produzir seu próprio alimento), e para isso são 
dotados de pigmentos (clorofilas, carotenóides e ficobilinas) capazes de captar a energia solar e a partir de 
substâncias inorgânicas simples (água e gás carbônico), transformá-la em alimento orgânico.

Respiração: entrada de oxigênio e saída de gás carbônico, através de estruturas especializadas denominadas 
estômatos.

Transpiração: é o processo pelo qual a planta expele as quantidades de água excedentes em forma de vapor. 
Existem duas formas de transpiração nos vegetais. A primeira e mais comum (cerca de 90%) é a transpiração 
estomática, realizada através dos estômatos, cuja abertura o vegetal pode controlar; a segunda é a 
transpiração cuticular (cerca de 10%), na qual a cutícula, localizada na epiderme da folha, permite a 
passagem de água.

Gutação: perda de água em forma de líquido pelos hidatódios e ocorre apenas em algumas espécies.

29
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As Partes da Folha

A folha completa possui 4 partes (limbo, pecíolo, estípula e bainha). Contudo, qualquer uma destas partes 
pode faltar.

As folhas que contenham essas 4 partes são chamadas de completas e aquelas que faltam uma ou mais 
partes são chamadas de incompletas. O menos freqüente é a ausência de limbo e mais freqüente é a falta 
das estípulas.

30

Limbo: (ou lâmina) é a parte dilatada e mais evidente da folha. Nas espécies com folhas compostas pinadas 
e bipinadas, o limbo é divido em folíolos e foliólulos respectivamente.

Pecíolo: é a parte estreita que une a lâmina foliar ao caule ou ramo. Quando ausente a folha é dita séssil. O 
termo séssil é usado também para designar a ausência de peciólulo nas folhas compostas pinadas e 
bipinadas. Cabe ressaltar que nas folhas compostas existe a ráquis ou raquíola, um tipo de nervura principal 
que sustentam respectivamente as pinas/folíolos e os foliólulos.

Estípula: é geralmente uma pequena formação laminar, com a forma de escama, dispostas na base do 
pecíolo ou nos nós, e com a função de proteger as gemas de crescimento. 

Bainha: é a parte basal e achatada da folha, que a prende ao caule ou ramo, envolvendo-o parcial ou 
totalmente.

Devido à importância da organização da folha na identificação das árvores, o tema merece uma análise mais 
detalhada, sendo por isto desmembrada a seguir nas diferentes partes: Tipo de Folha, Filotaxia, Forma, 
Margem, Ápice, Base, Nervação, Consistência, Pilosidade, Tamanho, Estípulas, Glândulas, Domácias, 
Pecíolo e Ráquis.
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estípula
(terminal)

limbo

pecíolo

Partes de uma folha simples (figueira - gênero Ficus)

Partes de uma folha composta trifoliolada (guapuruvu - gênero Clitoria)

folíolo

pecíolo

pulvino

estípula

ráquis

peciólulo
(com pulvínulo)
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Partes de uma folha composta bipinada (guapuruvu - gênero Schizolobium)

foliólulo

raquíola

pulvino

raquís

pecíolo

pina

peciólulo

Partes de uma folha composta pinada (perobinha-do-campo - gênero Leptolobium)

folíolo pulvino

pecíolo

peciólulo

pulvínulo

ráquis

pina
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2.1 - Tipo de Folha

De acordo com a configuração geral do limbo as folhas classificam-se em Simples e Compostas.

Simples
Apresenta o limbo único e contínuo, não dividido em lâminas menores. É o tipo de folha mais comum em 
nossas florestas.

Myrcia hartwegiana Tabebuia cassinoides Ziziphus joazeiro

As folhas das palmeiras (Arecaceae), de maneira geral, tanto as divididas em segmentos que partem de um 
único ponto na extremidade do pecíolo (palmada/costaplamada), como as que agrupam-se ao longo da 
ráquis (pinadas), não são consideradas “compostas” na linguagem botânica pela origem inteira destas, no 
entanto, comumente usam-se os termos “pinas”, “segmentos” e “folíolos” para designar suas divisões.

Copernicia alba (palmada) Mauritia flexuosa (costapalmada) Syagrus romanzoffiana (pinada)

Curiosidade
Embora não hajam representantes em nossa flora nativa, algumas espécies de palmeira 
possuem folhas bipinadas, onde a ráquis principal é ramificada e as pinas fixam-se, por 
sua vez, nessas ramificações secundárias.
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Composta
Possui o limbo dividido em lâminas menores, denominadas folíolos.
 
Composta Bifoliolada: com apenas dois folíolos dispostos na extremidade do pecíolo. É um padrão pouco 
freqüente dentre as espécies florestais, com exceção de algumas leguminosas, principalmente dos gêneros 
Bauhinia, Hymenaea e Peltogyne. Com relação as espécies do gênero Bauhinia que apresentam os dois folíolos 
soldados na base, cabe ressaltar que alguns autores classificam suas folhas como bilobadas, no entanto, 
partindo-se do pressuposto que toda leguminosa tem folhas compostas, o correto é dizer que Bauhinia tem 
folha composta bifoliolada.

Bauhinia forficata Hymenaea courbaril var. stilbocarpa Peltogyne catingae

Composta Trifoliolada: com três folíolos inseridos na extremidade do pecíolo.

Allophylus edulis Lamanonia cuneata Tabebuia roseoalba

Plantas com Folhas Trifolioladas e Alternas:
Euphorbiaceae: Hevea brasiliensis.
Meliaceae: tipicamente em Trichilia clausseni e ocasionalmente em outras espécies do gênero.
Rutaceae: gêneros Helietta e Balfourodendron; algumas espécies do gênero Esenbeckia.
Sapindaceae: gênero Allophylus.
Fabaceae: gêneros Clitoria e Erythrina; Platycyamus regnellii.

Plantas com Folhas Trifolioladas e Opostas:
Bignoniaceae: Handroanthus spongiosus,Tabebuia gemmiflora,Tabebuia roseoalba
Cunoniaceae: Lamanonia cuneata, Lananonia ternata (3-5 folíolos).
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Composta Digitada: com cinco (ou mais) folíolos presos na extremidade do pecíolo, lembrando os dedos de 
uma mão.

Cybistax antisyphilitica Schefflera macrocarpa Vitex megapotamica

Plantas com Folhas Digitadas e Alternas:
Araliaceae: gênero Schefflera.
Malvaceae: gêneros Bombax, Ceiba, Eriotheca, Paquira, Pseudobombax, Spirotheca.
Caricaceae: gênero Jacaratia, exceto J. corumbensis.

Plantas com Folhas Digitadas e Opostas:
Bignoniaceae: gêneros Handroanthus, Tabebuia, Zeyheria.
Cunoniaceae: Lananonia ternata (3-5 folíolos).
Lamiaceae: gênero Vitex.

Composta Pinada: possui os folíolos inseridos diretamente na ráquis. De acordo com a quantidade de 
folíolos podem ser classificadas em Paripinada (folíolos em números par) ou Imparipinada (folíolos em 
número ímpar).

Paripinada: com folíolos em números par, onde não há um folíolo terminal.

Cedrela fissilis Inga virescens Tachigali aurea

Plantas com Folhas Paripinadas
Fabaceae: gêneros Cassia, Inga, Senna, Tachigali, etc.
Meliaceae: gênero Cedrela.
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Imparipinada: com folíolos em número ímpar, onde há presença de um folíolo terminal.

Machaerium paraguariense Myracrodruon urundeuva Weinmannia paulliniifolia

Plantas com Folhas Imparipinadas e Alternas:
Anacardiaceae: gêneros Myracrodruon, Schinus, Spondia,, Tapirira,
Burseraceae: gêneros Bursera, Commiphora, Dacryodes, Protium.
Fabaceae: principalmente subfamília Faboideae.
Meliaceae: gêneros Cabralea, Trichilia.
Picramniaceae: gênero Picramnia.
Rutaceae: gênero Zanthozylum.
Sapindaceae: gêneros Cupania, Matayba, Sapindus.

Plantas com Folhas Imparipinadas e Opostas:
Adoxaceae: gênero Sambucus.
Bignoniaceae: gênero Tecoma (gênero exótico)
Cunoniaceae: gênero Weinmannia.
Fabaceae: gênero Platymiscium.

36

Composta Bipinada: quando, em vez de folíolos ligados à ráquis principal, tem-se pinas, que reúnem 
diversos foliólulos. As folhas compostas bipinadas apresentam geralmente várias pinas. Um par de pinas é 
denominado de ‘juga’. Em Calliandra brevips, por exemplo, a folha bipinada com apenas uma juga é dita 
‘unijuga’. Desta forma, quando possui várias jugas, como em Libidibia e Poincianella, é dita ‘multijuga’.

Calliandra brevipes Libidibia ferrea var. glabrescens Poincianella pluviosa
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As folhas Compostas Bipinadas, de acordo com a quantidade de pinas, também podem ser classificadas em 
Paribipinadas (em números par de pinas) ou Imparibipinadas (em número ímpar de pinas). Cabe ressaltar 
que, ocasionalmente, em algumas espécies surgem tanto folhas bipinadas paripinadas quanto 
imparipinadas.

37

Mimosa caesalpiniaefolia Mimosa sobralii Schizolobium parahyba

Imparibipinadas: em número ímpar de pinas.

Jacaranda cuspidifolia Jacaranda micrantha Jacaranda puberula

Plantas com Folhas Bipinadas e Alternas
Fabaceae: principalmente subfamília Mimosoideae. 
Sapindaceae: Dilodendron bipinnatum

Plantas com Folhas Bipinadas e Opostas
Bignoniaceae: gênero Jacaranda
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2.2 - Filotaxia

Filotaxia é o padrão de distribuição das folhas ao longo do caule ou ramos. Informações sobre a filotaxia de 
uma espécie são muito úteis na diagnose de sua família ou gênero botânico.

Alterna
Onde as folhas se inserem uma por nó (plano caulinar), em diferentes pontos do ramo. 

Ocotea puberula Persea willdenovii Symplocos uniflora

Alterna-Distíca: quando as folhas se inserem uma por nó, mas formam duas fileiras ordenadas ao longo do 
ramo, num único plano.

Annona neosalicifolia Casearia sylvestris Xylopia aromatica

Plantas com Filotaxia Alterna-Dística:
Annonanceae: Anaxagorea, Annona, Duguetia, Xylopia.
Cannabaceae: Celtis, Trema.
Malvaceae: Apeiba, Guazuma, Luehea, Theobroma.
Myristicaceae: Virola.
Rhamnaceae: Rhamnus, Ziziphus.
Salicaceae: Banara, Casearia.
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Alterna-Espiralada: quando as folhas encontram-se dispostas em mais de um plano, normalmente 
formando uma espiral, descrevendo um curso helicoidal ao longo do ramo.

Araucaria angustifolia Aspidosperma australe Kielmeyera rubriflora

Plantas com Folhas Simples e Espiraladas
Araucariaceae: Araucaria.
Apocynaceae: Aspidosperma, Himatanthus.
Aquifoliaceae: Ilex.
Bogarinaceae: Cordia.
Calophyllaceae: Kielmeyera.
Combretaceae: Terminalia.
Clusiaceae: Clusia.
Elaeocarpaceae: Crinodendron, Sloanea.
Euphorbiaceae: Alchornea, Aparisthmium, Croton, Hieronyma, Jatropha, Sapium, Tetrorchidium.
Moraceae: Ficus.
Podocarpaceae: Podocarpus.
Primulaceae: Myrsine. 
Proteaceae: Roupala.
Sabiaceae: Meliosma.
Salicaceae: Salix.
Sapotaceae: Chrysophyllum, Manilkara, Pouteria.
Solanaceae: Solanum.
Vochysiaceae: Vochysia.

Plantas com Folhas Compostas e Espiraladas
Araliaceae: Schefflera.
Euphorbiaceae: Hevea.
Fabaceae
Malvaceae: Ceiba, Eriotheca, Pachira.
Meliaceae: Cedrela, Cabralea.
Proteaceae: Euplassa.
Rutaceae: Zanthoxylum.
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Oposta
Define-se pela inserção das folhas sempre em pares, em cada nó. É um padrão bastante comum em nossas 
florestas, sendo encontrada em numerosas binoniáceas, mirtáceas e rubiácease.

Oposta-dística: quando os pares de folhas apresentam-se no mesmo plano.

Eugenia neoverrucosa Eugenia uniflora Myrcia splendens

Oposta-Cruzada: onde os pares de folhas dispõem-se perpendicularmente entre si, formando ângulo de 90°. 
Este padrão encontra-se em numerosas bignoniáceas, melastomatáceas e em árvores de outras famílias 
botânicas, como no tarumã (gênero Vitex).

Qualea grandiflora Rudgea jasminoides Tibouchina granulosa

Plantas com Folhas Simples e Oposta-Cruzadas
Bignoniaceae: Tabebuia cassionoides.
Lamiaceae: Aegiphila.
Malpighiaceae: Byrsonima, Lophanthera.
Melastomataceae: Miconia, Tibouchina.
Myrtaceae
Rubiaceae: Alibertia, Amaioua, Bathysa, Genipa, Psychotria, Genipa, Rudgea.
Vochysiaceae: Qualea.
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Plantas com Folhas Compostas e Oposta-Cruzadas
Bignoniaceae: Handroanthus, Tabebuia, Tecomo (gênero exótico).
Lamiaceae: Vitex.

Há casos em que a filotaxia aparente não corresponde a filotaxia real de uma planta. As jabuticabeiras 
(Plinia peruviana), por exemplo, apresentam normalmente folhas opostas dispostas num mesmo plano, como 
se fossem dísticas. No entanto, nota-se que o pecíolo sofre uma torção tal que suas folhas, originalmente 
opostas cruzadas, são posicionadas à maneira de opostas dísticas.

Verticilada
Caracteriza-se onde mais de duas folhas se inserem no mesmo nó.

Tabebuia aurea Tecoma stans (exótica) Vitex megapotamica

Aegiphila integrifolia Rauvolfia sellowii Vochysia tucanorum

Plantas com Folhas Verticiladas
Apocynaceae: Nerium (gênero exótico)
Lamiaceae: Aegiphila.
Vochysiaceae: Vochysia.
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Congesta (rosulada)
Diz-se de folhas agrupadas na extremidade do ramo. Pode ser encontrada tanto em espécies com folhas 
alternas quanto opostas.

Ocotea elegans Ocotea odorifera Terminalia argentea

Byrsonima verbascifolia Randia ferox Tabernaemontana catharinensis

Plantas com Folhas Congestas e Alternas
Calophyllaceae
Combretaceae
Lauraceae
Sapotaceae

Plantas com Folhas Congestas e Opostas
Malpigiaceae
Rubiaceae
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2.3 - Forma

O formato do limbo (ou lâmina) de uma folha, folíolo ou foliólulo é definido por sua semelhança com uma 
figura idealizada.

Pinus elliottii Vasconcellea quercifolia Monstera deliciosa

Acicular: de forma fina e 
cilíndrica, como uma agulha.

Assimétrica: quando há um 
desenvolvimento desigual nas 
duas metades do limbo. 

Cletrada: com perfurações no 
limbo. Comum dentre as aráceas.

Bastardiopsis densiflora Erytrhina velutina Mabea fistulifera

Cordada: lembrando a figura 
idealizada de um coração, com a 
parte mais alargada na base.

Deltóide: de forma triangular. Elíptica: semelhante a uma 
elipse, com extremidade e base 
simétricas.
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Chrysophyllum gonocarpum Grazielia serrata Ginkgo biloba

Espatulada: folha relativamente 
longa e com extremidade 
alargada, semelhante à uma 
espátula.

Falcada: disse-se de uma lâmina 
em forma de uma foice. Padrão 
em diversas espécies do gênero 
Eucalyptus (gênero exótico).

Flabelada: na forma da figura 
idealizada de um leque.

Raulinoreitzia leptophlebia Podocarpus lambertii Platypodium elegans

Lanceolada: lâmina foliar longa e 
relativamente estreita, semelhante 
à ponta de uma lança.

Linear: de lâmina longa e 
estreita, não cilíndrica, 
normalmente com apenas uma 
nervura visível.

Oblonga: cerca de duas vezes 
mais longa do que larga e com 
bordos relativamente paralelos.
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Ilex paraguariensis Alchornea sidifolia Acca sellowiana

Obovalada: inversamente ovada, 
sendo mais larga na metade 
superior.

Orbicular: onde a lâmina é bem 
arredondada, semelhante a uma 
circunferência.

Ovalada: mais larga na metade 
inferior, assemelhando-se à forma 
de um ovo.

Liquidambar stiraciflua Cecropia pachystachya Begonia cucullata

Palmada: lâmina ampla, com a 
forma da palma de uma mão.

Peltada: com pecíolo inserido no 
centro do limbo, lembrando um 
guarda-chuva.

Reniforme: lateralmente 
expandido com a concavidade 
voltada para baixo, semelhante a 
um rim ou feijão.
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Kaunia rufescens Raphanus raphanistrum Ipomoea indivisa

Romboidal: lâmina é semelhante 
a forma de um losango.

Runcinada: de forma 
oblanceolada, com margem 
partida ou lacerada.

Sagitada: semelhante a ponta de 
uma fecha.
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2.4 - Margem

A margem, que é a parte externa das folhas, folíolos ou foliólulos, apresenta formas bastante distintas entre 
as espécies.

Eugenia uniflora Vochysia thyrsoidea Handroanthus heptaphyllus

Inteira: de lâmina lisa, ondulada 
ou crespa, sem recorte ou 
reentrância.

Revoluta: com margem tendendo 
a virar para baixo ou enrolada 
sobre si mesma, como uma 
canoa.

Serreada: com dentes agudos, 
inclinado para o ápice, à 
semelhança de uma serra.

Ilex paraguariensis Cinnamomum glaziovii Miconia cinerascens

Crenada: com dentes 
arredondados.

Ondulada: com margem inteira, 
embora ondulada para cima e 
para baixo do plano geral do 
limbo.

Dentada: com dentes formando 
ângulos obtusos.
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Maytenus ilicifolia Ilex brevicuspis Acca sellowiana

Espinhosa: com dentes muito 
agudos e pungentes.

Serriada: com dentes esparos ou 
em apenas parte do limbo.

Lobada: com recortes ondulados 
mais ou menos longos e 
profundos, que não ultrapassam 
metade da largura da lâmina.

Bauhinia forficata Cnidoscolus bahianus Liriodendron tulipifera

Bilobada: dividido em dois lobos 
ou lóbulos.

Trilobada: com 3 lobos 
simétricos.

Tetralobada: com 4 lobos 
simétricos.
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Cecropia pachystachya Grevillea banksii

Fendida: com reentrâncias 
profundas na margem, 
ultrapassando metade da largura 
da lâmina.

Laciniada: com recortes muitos 
profundos e numerosos lóbulos, 
longos e estreitos.
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2.5 - Ápice

O ápice é extremidade, normalmente oposta à inserção do pecíolo, das folhas, folíolos ou foliólulos.

Croton floribundus Anacardium occidentale Myrceugenia euosma

Agudo: terminando em ângulo 
menor que 90º.

Arredondado: com extremidade 
levemente curva.mesma, como 
uma canoa.

Atenuado: com extremidade 
aguda, que se estreita 
gradualmente.

Ruprecthia laxiflora Myrceugenia miersiana Kaunia rufescens

Acuminado: com a extremidade 
formando uma ponta aguda e 
comprida (acúmem).

Apiculado: terminando em 
ponta pequena, aguda e pouco 
consistente. Independente da 
forma geral do limbo.

Cuneado: em forma de cunha, de 
bordas retas e convergentes.
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Erythroxylum deciduum Sorocea bonplandii Bauhinia forficata

Emarginado: diz-se do ápice 
provido de pequena reentrância.

Espinhoso: com ponta aguda, 
rígida e pungente. Independe da 
forma geral do limbo.

Fendido: com profunda 
reentrância no ápice.gênero 
Bauhinia

Schinus lentiscifolius Citronella engleriana Vochysia thyrsoidea

Mucronado: que termina em 
ponta curta e aguçada.

Obtuso: em  ângulo maior do 
que 90°.

Truncado ou Retuso: com a 
extremidade do limbo em ângulo 
reto com nervura principal.
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2.6 - Base

A base da lâmina da folha, folíolo ou foliólulo também apresenta várias formas dentre as espécies arbóreas, 
contribuindo para a identificação. São reconhecidos os principais tipos:

Aspidosperma australe Cordyline spectabilis Hyeronima alchorneoides

Aguda: terminando em ângulo 
menor que 90º.

Amplexicaule|Semiamplexicaule
: cuja base envolve parcialmente o 
caule ou ramo.

Arredondada: apresenta uma 
única curva arredondada em toda 
a base da lâmina.

Casearia obliqua Drimys brasiliensis Actinostemon concolor

Assimétrica: apresenta os dois 
lados desiguais.

Atenuada: com extremidade 
muita aguda, que se estreita 
gradualmente.

Auriculada: com pequenos 
lóbulos arredondados.
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Trema micrantha Anacardium occidentale Maytenus boaria

Cordada: com lóbulos 
arredondados de cada lado do 
pecíolo, remetendo a figura 
idealizada de um coração.

Cuneada: em forma de cunha, de 
bordas retas e convergentes.

Decurrente: com margem que se 
estende além do ponto de incisão 
no pecíolo, tornando-o alado ou 
com aspecto alado.

Myrcia glabra Vasconcellea quercifolia

Obtusa: base curvada e/ou em 
ângulo maior que 90°.

Truncada: diz-se da base em 
ângulo reto com nervura 
principal.

53

  
PLANTAS DO BRASIL - MANUAL DE DENDROLOGIA                                                                                                                                                                                                                              TERMINOLOGIA DENDROLÓGICA

Licenciado para: Fernando Santiago Santos  109.171.268-90  fernandosrq@gmail.com



2.7 - Nervação

A disposição do conjunto das nervuras de uma folha é designado por nervação ou venação, constituindo 
um importante critério de diagnóstico na identificação dos grupos taxonômicos.

Tendo em conta a ordem de ramificação, as nervuras são classificadas em: Nervura Principal (ou nervura 
central): em geral é proeminente em relação ao plano geral do limbo e ligada diretamente ao pecíolo; 
Nervura Secundária: derivadas da nervura principal, podem estar visíveis nervuras de ordem superior, isto 
é, formadas por ramificação de nervuras secundárias, as quais são designadas por nervuras terciárias, as 
quais podem dar origem a nervuras quaternárias e assim por diante.

Dentre as espécies arbóreas, destacam-se os principais padrões:

Peninérvia: uma única nervura central primária dá origem a nervuras de ordem superior, regularmente 
distribuídas ao longo do limbo e e formam um ângulo quase reto com a nervura principal, à semelhança das 
barbas de uma pena. É o padrão básico dentre as Angiospermas.

Kielmeyera rubriflora Qualea grandiflora Rauvolfia sellowii

54

Ascendente: variante do padrão peninérvio, contudo apresenta menor número de nervuras secundárias, 
que são irregularmente distribuídas ao longo limbo e formam um ângulo mais agudo com a nervura 
principal. Muito característico em lauráceas.

Nectandra lanceolata Nectandra oppositifolia Persea alba

  
PLANTAS DO BRASIL - MANUAL DE DENDROLOGIA                                                                                                                                                                                                                              TERMINOLOGIA DENDROLÓGICA

Licenciado para: Fernando Santiago Santos  109.171.268-90  fernandosrq@gmail.com



Miconia cinnamomifolia Miconia ligustroides Tibouchina pulchra

55

Curvinérvia: com nervuras secundárias que partem da base foliar percorrendo de forma arqueada a 
periferia do limbo foliar até unirem-se à nervura central no ápice. Padrão típico das melatomatáceas.

Cnidoscolus bahianus Oreopanax fulvus Sterculia striata

Palminérvia: onde há mais de uma nervura principal divergindo do ápice do pecíolo e radiando em 
direcção às margens, semelhante aos dedos de uma mão.
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Acrocomia aculeata Cecropia pachystachya Celtis iguanaea

Paralelinérvia: onde uma ou 
mais nervuras originam-se lado a 
lado na base da folha e correm 
paralelamente até o ápice.

Peltinérvia: nervação radiada das 
folhas peltadas, com nervuras 
irradiando-se em 360 °, a partir 
do pecíolo.

Triplinérvia: com três nervuras 
originando-se da base do limbo.

Cinnamomum sellowianum Podocarpus lambertii

Subtriplinérvia: onde duas 
secundárias ascendentes se 
originam muito próximas da 
base.

Univérvia: com uma única 
nervura central visível, sendo as 
demais inconspícuas.
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2.8 - Consistência

A consistência da folha está diretamente correlacionada com sua espessura. A nervação, bem como os 
tecidos de sustentação, também influenciam na consistência das folhas. Assim, podemos classificá-las em:

Solanum crinitum Cordyline spectabilis Hyeronima alchorneoides

Membranáceas: lembrando a 
consistência de uma membrana, 
finas e flexíveis.

Papiráceas: de espessura mediana  
semelhante ao papel sulfite, mais 
ou menos mole e resistente.

Cartáceas: quando finas, rígidas e 
quebradiças, semelhante a 
consistência de um pergaminho.

Annona coriacea Clusia criuva

Coriáceas: folhas espessas, 
consistentes e rígidas, semelhante 
ao couro.

Carnosas: quando espessas e 
suculentas. É uma consistência 
pouco comum dentre as espécies 
arbóreas.
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2.9 - Pilosidade

Algumas espécies possuem estruturas semelhantes a pelos na sua epiderme, denominadas “tricomas”. Esses 
pelos, que podem ser formados por uma ou mais células, atuam de diferentes formas, mas, na maioria das 
vezes, promovem a proteção do vegetal, tanto contra a herbivoria quanto ao excesso de radiação solar e 
outras intempéries.

A constatação pelo tato, da presença de pelos ou não na superfície das folhas, bem como sua abundância, 
nos permitem categorizá-las em:

Glabras:  folhas desprovidas de pelos em ambas as faces, com superfície geralmente lisa e brilhante. Em 
algumas espécies, mesmo glabras, as folhas apresentam nervuras impressas ou proeminentes, conferindo-
lhes textura áspera ou rugosa.

Ficus adhatodifolia Lophanthera lactescens Plinia peruviana

58

Pilosas: com pelos em qualquer uma das faces. Tal indumento é um caracter relevante no reconhecimento 
de diversas espécies florestais, contudo bastante variável morfologicamente. 

Brunfelsia pilosa Solanum lycocarpum Symplocos pustulosa
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As folhas, dependendo da  forma, espessura e disposição dessa pilosidade, podem ser classificadas em: 
pubérulas, pubescentes, estrigosas, tomentosas, lanuginosas, seríceas, vilosas, pulverulentas, etc.

Sweetia fruticosa Handroanthus chrysotrichus Piptocarpha rotundifolia

Pubérula: com pelos finos, 
curtos e em pouca quantidade, 
praticamente inconspícuos.

Pubescente: coberta de pelos 
curtos, frágeis e densos.

Pulverulenta: coberta com um 
tipo de pó, geralmente associado 
a uma cutícula cerosa.

Tibouchina pulchra Piptocarpha angustifolia Alchornea sidifolia

Estrigosa: com pelos agudos, 
adpressos e rígidos. Difere de 
hirsuta, que apresenta os tricomas 
eretos.

Tomentosa: com pelos curtos, 
rígidos e densos.

Velutino: com pelos densos, 
dando à folha aspecto de veludo. 
Difere de tomentosa, que 
apresenta pelos não tão densos.
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2.10 - Tamanho

A largura e o comprimento das folhas, embora muito variáveis, contribuem bastante para o reconhecimento 
das espécies. Salvo exceções, especialmente associadas a plantas de climas áridos, as folhas tendem a 
maximizar a superfície em relação ao volume, de modo a aumentar tanto a área da planta exposta à luz.

O tamanho das folhas, além de variar naturalmente entre indivíduos da mesma espécie e apresentar 
proporções distintas nas diferentes fases de crescimento, também é influenciado por outros fatores como 
pluviosidade, substrato, deficiência nutricional, sombreamento, etc.

A maior folha do mundo, por exemplo, é de uma espécie nativa da Floresta Amazônica, do gênero Coccoloba 
(Polygonaceae), que mede cerca 2,5 metros de comprimento por 1,5 metro de largura na fase adulta. Já em 
outras, como em Parkinsonia aculeata, são diminutas e atingem poucos milímetros.

Em descrições morfológicas, tanto a largura quanto o comprimento das folhas são apresentados dentro de 
um intervalo, citando-se valores mínimos e máximos.

Em imagens, comumente utiliza-se uma escala no plano de fundo sobre a qual são fotografadas as partes das 
plantas, ou então, posiciona-se algum objeto de proporções conhecidas no quadro da imagem para fornecer 
um referencial.

“Suas folhas são simples, alterno-espiraladas, dispostas nas extremidades dos galhos e 

medem 0,7 a 1,5 de largura por 2 a 3,5 cm de comprimento.”
Saueressig, 2014

descrição de Crinodendron brasiliense

Folha de Crinodendron brasiliense Ramo fértil de Paquira aquatica

Exemplo de escala 2 x 2 cm Exemplo de escala 10 x 10 cm
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2.11 - Estípulas

As estípulas são apêndices foliares de grande interesse taxonômico, uma vez que auxiliam na diagnose de 
algumas famílias botânicas.

Geralmente são pequenas formações laminares, com a forma de escama, dispostas na base do pecíolo ou 
nos nós, e com a função de proteger os primórdios foliares ou os meristemas axilares e apicais.

Em muitas espécies as estípulas são ausentes, como nas famílias Lauraceae e Myrtaceae, por exemplo. Já em 
outras, as estípulas estão presentes apenas quando a folha é recém formada, caindo em seguida (geralmente 
nas famílias Moraceae e Chrysobalanaceae).

Via de regra, as estípulas são raras nas monocotiledôneas e frequentes nas dicotiledóneas. Em alguns grupos 
de plantas chegam a tomar forma e a dimensão de folhas ou folíolos (estípulas foliáceas). O caráter "armado" 
de algumas espécies, resulta justamente da transformação das estípulas em espinhos, como ocorre no 
espinilho (Vachellia caven - Fabaceae) e no jacarandá-bico-de-pato (Machaerium nictitans - Fabaceae). Nas 
figueiras (gênero Ficus - Moraceae), comumente a gema terminal fica escondida entre as estípulas das folhas 
novas.

As estípulas são classificadas em função do local onde se inserem e da sua concrescência. Variam muito em 
forma, tamanho e disposição. As estípulas podem ser axilares (posição axilar), laterais (ao lado do pecíolo), 
interpeciolares (entre os pecíolos de folhas diferentes) ou terminais (protetoras das gemas apicais).

Às vezes, em plantas de folhas opostas, ocorre o concrescimento de estípulas interpeciolares vizinhas 
formando uma única peça, como é o caso de diversas espécies da família Rubiaceae.

Em outros casos, as estípulas são bem desenvolvidas e soldam-se formando a ócrea, que é uma membrana, 
que se inicia na base foliar, envolvendo uma certa extensão do ramo ou caule acima da zona de inserção da 
folha. É encontrada nas folhas das plantas da família das Poligonaceae e é considerada como resultante da 
fusão de duas estípulas membranáceas (Ex: pau-de-junta - Coccoloba spp.).

Há também as pseudoestípulas, estruturas geralmente de origem foliar e que podem ser confundidas com 
estípulas verdadeiras, uma vez que também surgem na região da base do pecíolo (Ex:  Solanum mauritianum - 
Solanaceae), e ainda as ramentas, râmulos com estruturas homólogas às estípulas, tipicamente encontradas  
em espécies da família Erythroxylaceae.

Erythroxylum deciduum Clitoria fairchildiana Família Rubiaceae

Axilar e estriada Lateral e ovalada Interpeciolar e triangular
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Gênero Ficus Dombeya wallichii (exótica) Hibiscus syriacus (exótica)

Terminal e acuminada Axilar e foliácea Lateral e filiforme

Jatropha multifida (exótica) Machaerium nictitans Psychotria vellosiana

Axilar e fimbriada Lateral e espinescente Interpeciolar e bífida (ou bipartida)
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Randia ferox Rudgea jasminoides Trema micrantha

Interpeciolar e tringular Interpeciolar Axilar e lanceolada

Gênero Coccoloba Solanum mauritianum Erythroxylum deciduum

Ócrea Pseudoestípulas Ramentas
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2.12 - Glândulas

Glândulas, de maneira geral, tem como função acumular e secretar, alguma substância com função pré-
determinada na planta. Cabe ressaltar que algumas espécies apresentam glândulas secretoras internas. A 
função de algumas glândulas ainda é discutida, porém acredita-se que essa estrutura tem principalmente a 
função de defesa.

A presença, disposição e formato de tais glândulas, nos permite a diagnose de inúmeras espécies e distinção 
de grupos taxonômicos. De interesse dendrológico, são relevantes os seguintes tipos de glândulas:

Nectários extraflorais: são glândulas produtoras de secreção predominante açucarada. É um parênquima 
especializado que produz ou armazena os solutos do néctar. Essas estruturas podem atrair diferentes grupos 
de animais que utilizam o néctar extrafloral como fonte de alimento. Além disso, é comum a ocorrência de 
glândulas nectaríferas em folhas, geralmente com uma função protetora. A secreção açucarada em algumas 
espécies, exposta e facilmente acessível, atrai formigas, que em contrapartida defendem esta fonte de 
alimento contra predadores.

Os nectários geralmente surgem na parte inferior do limbo, no pecíolo ou ao longo da ráquis, 
eventualmente na margem. Podem ser sésseis ou elevados, arredondados ou alongados.

Para exemplificar, na família Fabaceae-Mimosoideae, é comum a presença de nectários extraflorais, na 
maioria das vezes dispostos no pecíolo ou ao longo da ráquis; na família Euphorbiaceae, comumente 
ocorrem na base do limbo e na extremidade do pecíolo; o gênero Inga apresenta nectários extraflorais 
arredondados na junção dos folíolos opostos na ráquis; o angico-vermelho (Parapiptadenia rigida) possui 
nectário alongado, próximo da base do pecíolo; o leiteito (Sapium glandulosum) possui um par de glândulas 
no ápice do pecíolo; o pessegueiro-bravo (Prunus myrtifolia) apresenta duas glândulas oleosas arredondadas e 
amareladas, dispostas na extremidade inferior do limbo, próximo a inserção do pecíolo; no dedalheiro 
(Lafoensia pacari) surge solitária no ápice do limbo foliar; no pau-terra (Qualea grandiflora) é encontrada no 
caule próximo a inserção do pecíolo foliar; e, dentre outros exemplos, cabe ainda destacar o gênero Ouratea, 
que apresenta glândulas nas estípulas.

Albizia edwallii Parapiptadenia rigida Senna macranthera
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Actinostemon concolor Cnidoscolus bahianus Sapium glandulosum

Citharexylum solanaceum Inga vera subsp. affinis Lophanthera lactescens

Prunus myrtifolia Qualea grandiflora Tetrorchidium rubrivenium
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Pontuações Translúcidas: são glândulas visíveis a olho nu, que tornam a lâmina foliar, quando colocada 
conta a luz, de certa forma transparente onde ocorrem. É uma característica típica das famílias Myrtaceae, 
Rutaceae e Salicaceae, mas parece ocasionalmente em algumas outras famílias.

Casearia sylvestris Eugenia uniflora Zanthoxylum rhoifolium

Canais Resiníferos: são um tipo de tecido secretor, formado por espaços intercelulares, limitados pelas 
células parênquimatosas excretoras de resina (resinógenas). Os canais resiníferos são bastante abundantes 
nas coníferas, mas ocasionalmente são encontrados em algumas folhosas. No gênero Pinus são localizados 
no xilema, na zona de transição entre o lenho jovem e o lenho tardio. Em nossa flora arbórea nativa, a 
presença de canais resiníferos na lâmina foliar é notório em espécies do gênero Myrsine (capororoca).

66

Myrsine  umbellata

Há ainda as plantas do gênero Avicennia, típicas dos manguezais sul-americanos, que apresentam "glândulas 
de sal" na folha para secretar o excesso da salinidade absorvida no ambiente e, também, espécies da família 
Urticaceae, que apresentam "tricomas urticantes", produtores de uma secreção que causa reação alérgica, 
constituindo elementos de defesa das plantas que os possuem (Ex: Urera bacifera).
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2.13 - Domácias

As domácias, de um modo geral, são encontradas sob a forma de aglomerados de pelos, tufo de pelos, 
cavidades com ou sem pêlos embutidos no parênquima foliar, entre a nervura principal e as secundárias das 
folhas de numerosas plantas, pertencentes às mais diversas famílias. Na maioria das vezes são habitados por 
ácaros.

As domácias foram descoberta nas folhas do cafeeiro. Foram descritas por Emile Auguste Goeldi em 1886, 
estudando molésticas do cafezeiro (Coffea arabica), que observou pequenas saliências do tamanho da cabeça 
de alfinete, que ora eram abertas ora fechadas e regularmente habitadas por ácaros. De maneira prática, as 
domácias podem ser classificadas em três padrões básicos: “em tufo de pelos”, “em fenda” e “em bolsa”.

Allophylus edulis Ocotea porosa Cedrela fissilis

Allophylus guaraniticus Bauhinia forficata Caryocar brasiliense

Domácias em “tufo de pelos”
Caracterizadas pela existência de um tufo de pelos mais ou menos denso.

“em tufo de pelos” “em fenda” “em bolsa”

No vacum (Allophylus guaraniticus), os “tufos de pelos”suregm nas axilas das nervuras de 1ª ordem.  Na pata-
de-vaca (Bauhinia forficata), os “tufos de pelos” diferem do tipo normal, pois estão dispostos na região de 
inserção das 9-11 nervuras situadas na base da folha. No pequi (Caryocar brasiliense), surgem nas axilas das
nervuras de 1ª e 2ª ordem.
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Cinnamomum amoenum Citronella paniculata Ocotea elegans

Domácias “em fenda“
Existe uma perfuração aproximadamente elíptica ou circular estabelecendo comunicação com uma cripta 
mais ou menos desenvolvida, provida ou não de pêlos em seu interior e sobre os bordos da abertura.

Cabralea canjerana Matayba elaeagnoides Matayba guianensis

Domácias “em bolsa”
Apresentam-se sob a forma de pequenas bolsas, às vezes cartilaginosas, que se insinuam sob a nervura 
mediana, na junção com as nervuras secundárias. Assim, existe uma espécie de reentrância no tecido da 
folha, na axila das nervuras. Pode ser pilosa ou não.

Plantas com Domácias

Anacardiaceae, Annonaceae, Apocynaceae, Bignoniaceae, Boraginaceae, Cariccaceae, Caryocaraceae, 
Chrysobalanaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Fabaceae-Caesalpinoideae, Melastomataceae, Oleaceae, Phytolacaceae, 
Rhamnaceae, Rubiaceae, Sapindaceae e Verbenaceae.
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2.14 - Pecíolo e Ráquis

Conforme apresentado no tópico "As Partes da Folha", o pecíolo é um segmento da folha que a prende ao 
ramo ou tronco, diretamente ou através de uma bainha, sendo geralmente cilíndrico e frequentemente 
canaliculado, mas podendo apresentar forma e comprimento variado e até mesmo faltar (séssil), enquanto a 
ráquis corresponde à nervura principal de uma folha composta, sendo o prolongamento do pecíolo nas 
pinas.

Com relação a morfologia do pecíolo e da ráquis, merecem destaques três caracteres relevantes na 
identificação de numerosas árvores. São eles:

Ráquis Alado
São expansões laminares ditas “asas”. A presença de ráquis alado, é uma característica peculiar a certas 
espécies, como no baruzeiro (Dipteryx alata) e bastante marcante, por exemplo, nos gênero Inga, Weinmannia 
e Bursera, e em anacardiáceas dos gêneros Schinus e Lithrea.

Bursera sp. Dipteryx alata Inga sessilis

Inga virescens Schinus terebinthifolius Weinmannia paulliniifolia
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Samanea tubulosa Pachira aquatica Theobroma cacao

Pulvino
Estrutura geralmente espessada que ocorre na base e/ou no ápice do pecíolo, responsável pelos movimentos 
foliares. Na base dos folíolos ou foliólulos das folhas compostas surgem os pulvínulos.

A presença de pulvino na base do pecíolo é comum dentre espécies da ordem Sapindales (famílias 
Anacardiaceae, Meliaceae, Sapindaceae, Rutaceae, etc) e principalmente Fabaceae. Na ordem Malvales 
(famílias Elaeocarpaceae e Malvaceae) é comum também a dilatação no ápice do pecíolo. Em algumas 
espécies, principalmente da família Malvaceae e Burseraceae, o pecíolo apresenta-se em forma de "haltere", 
com a base e ápice entumescidos. 

Pecíolo ou Ráquis Canaliculado
Quando apresentam pequeno sulco, de secção longitudinal. É uma característica bastante freqüente em 
nossa flora e, ocasionalmente, serve para auxiliar na segregação de espécies semelhantes.

Eremanthus erythropappus        Senna multijuga Vasconcellea quercifolia

Espessamento na base Espessamento no ápice Em forma de "haltere"
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Araucaria angustifolia Schefflera morototoni Syagrus romanzoffiana

3 - TRONCO

O tronco, fuste ou caule das árvores, é a parte desprovida de ramos e delimitada entre o solo e as 
ramificações principais, suportando a copa. O tronco apresenta variados aspectos morfológico importantes 
para a identificação. Podemos observar variação na forma, secção transversal e base. Abaixo segue os 
principais padrões observados:

71

3.1 - Forma

Quando analisado em seu comprimento ou quando observamos de uma determinada distância, quatro 
padrões básicos podem ser observados: reto, tortuoso, inclinado e retorcido. 

Reto
Quando o tronco cresce numa só direção, praticamente perpendicular ao plano do solo.

Tortuoso
que não segue reto, com curvas e sinuosidades ao longo de sua extensão. É uma característica frequente em 
árvores do Cerrado e em outras formações de vegetação florestal aberta. No cerrado as características do 
solo e do clima, bem como a elevada frequência de incêndios, são citados como os fatores combinados que 
induzem a tortuosidade do tronco da maioria das espécies.

Caryocar coriaceum Roupala montana var. montana Vachellia caven
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Casearia obliqua Moquiniastrum polymorphum Prunus myrtifolia

Inclinado
Quando o tronco, tortuoso ou não, cresce numa direção oblíqua em relação ao plano do solo.

Allophylus edulis Campomanesia guazumifolia Mimosa sobralii

Torcido
Tem por padrão desenvolver-se helicoidalmente, com com aparência que foi torcido.
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3.2 -  Tipos

Quando o tronco é analisado de um plano transversal, a certa altura do solo. Normalmente a secção 
transversal tende à cilíndrica, contudo a variação da atividade do câmbio vascular em diferentes pontos do 
perímetro resultam em sinuosidades, que acabam alterando o contorno do fuste.

Podemos distinguir os seguintes tipos:

Cilíndrico
Aquele que, no plano transversal, tem a forma aproximada de um círculo.

Irregular
Aquele que apresenta sinuosidades.

Balfourodendron riedelianum Inga marginata Piptocarpha angustifolia

Cordia americana Erythrina velutina Inga virescens
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Croton celtidifolius Jacaranda micrantha Prunus myrtifolia

Elíptico
Aquele que, no plano transversal imaginário, não apresenta a forma perfeita de um círculo. Como se tivesse 
sofrido uma pressão lateral, tornando-o semelhante a uma elipse.

Campomanesia guazumifolia Diatanopteryx sorbifolia Plinia peruviana

Acanalado
Diz-de do tronco com sulcos longitudinais e que, no plano transversal, forma lóbulos ou reentrâncias.
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3.3 -  Base

Refere-se a aparência que apresenta a porção do tronco logo acima do solo. São reconhecidos os seguintes 
tipos:

Normal
Quando o tronco se desenvolve normalmente, sem reforço, engrossamento ou proeminências em sua base.

Digitada
Quando apresenta projeções em sua base, semelhante a “dedos”. Comumente associada ao tipo de tronco 
acanalado.

Albizia edwallii Annona neosalicifolia Helietta apiculata
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Cavanillesia arborea Ceiba speciosa Phytolacca dioica

Reforçada
Quando apresenta um reforço proeminente ou engrossamento em sua base. É o caso de várias espécies da 
família Malvaceae, como barriguda e as paineiras (Ceiba spp.)

Cedrela fissilis Ficus adhatodifolia                     Ocotea odorifera       

Sapopemas ou Contrafortes
Quando a base do tronco é formada por raízes tabulares muito proeminentes ou rígidas, radialmente 
dispostas desde a base e que podem atingir até vários metros acima do solo. É uma característica marcante 
em espécies das florestas ombrófilas (pluviais) trópico-equatoriais úmidas.
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3.4 -  Ramificação

A maioria das espécies florestais nativas nativas apresenta ramificações do tronco, exceto nas palmeiras, 
onde o tronco (do tipo estipe) não possui nenhuma ramificação (indiviso), tendo somente um aglomerado 
de folhas em sua parte superior.

Basicamente temos dois padrões de ramificação:

Monopodial (ou racemosa)
Na Araucaria angustifolia e em outras coníferas cultivadas, observa-se dominância permanente do meristema 
apical, proporcionando ao tronco crescimento indefinido em altura. Em espécies dos gêneros Virola 
(Myristicaceae), por exemplo, essa dominância do crescimento, por atividade de uma única gema apical, 
também nos permite enquadrá-las num padrão monopodial de ramificação.

Araucaria angustifolia Copernicia alba Cunninghamia lanceolata (exótica)

Simpodial (ou cimosa)
A maioria das espécies arbóreas nativas apresenta crescimento tipicamente simpodial. Nesse caso, o 
meristema apical do tronco logo perde força para os múltiplos brotos e ramos laterais, fazendo-o furcar de 
formas distintas.

Albizia niopoides var. niopoides Dasyphyllum tomentosum Machaerium stipitatum
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Cabe ressaltar que em muitas essências florestais o crescimento na fase jovem é monopodial, tornando-se 
simpodial na fase adulta. Inicialmente, o meristema apical do tronco mantém-se dominante, produzindo 
um tronco reto e longo. Posteriormente, este meristema perde a primazia para as gemais laterais, 
beneficiando a ramificação e expansão de sua copa.

Como dito anteriormente, a ocorrência de brotos múltiplos no padrão simpodial é provocado pelas 
furcações no tronco, que por conseqüência, tornam-se evidentes também na expansão de novos ramos. 
Quanto ao número de furcações, podemos destacar três padrões básicos:

Bifurcada: diz-se da ramificação de uma planta que se bifurca sucessivamente, originado sempre dois ramos 
de cada vez, como numa forquilha. Tal dicotomia é um padrão predominante nas espécies do gênero 
Calyptranthes e de algumas do gênero Marlierea (Myrtaceae).

Trifurcada: refere-se ao tipo de ramificação que origina sempre três ramos de cada vez. É um padrão comum 
em plantas de folhas opostas, como por exemplo nas famílias Myrtaceae e Melastomataceae.

Multifurcada: padrão com ocorrência de brotos múltiplos, provocando o surgimento de mais de três ramos 
em cada furcação.

Cedrela fissilis Schefflera morototoni Schizolobium parahyba

Calyptranthes grandifolia Tibouchina pulchra Tabebuia roseoalba

Ramificação Bifurcada Ramificação Trifurcada Ramificação  Multifurcada
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A forma da ramificação é outro atributo dendrológico relevante, destacando-se os seguinte tipos:

Cabralea canjerana Salix babylonica Terminalia catappa (exótica)

Ascendente: com ramos que 
crescem para cima.

Pendente: com ramos 
pendurados, manifestada 
principalmente nas porções mais 
finas.

Horizontal: com ramos 
crescendo perpendicularmente 
em relação ao tronco.

Araucaria angustifolia Cupressus sempervirens (exótica)

Verticilada: que apresenta ramos 
dispostos em verticilos ao longo 
do tronco, com internódios livre 
de ramos.

Fastigiada: caracteriza-se pelo 
crescimento dos ramos 
paralelamente o tronco, à 
semelhança de um feixe.

© smuay/Fotolia
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4 - Casca

O termo “casca” compreende o conjunto de tecidos do tronco, galhos e raízes, situados externamente ao 
câmbio vascular. Nas árvores mais velhas divide-se em casca externa e casca interna.

A casca externa, também chamada de ritidoma, é o revestimento mais superficial dos vegetais lenhosos, 
formada pelo tecido cortical morto.

A casca interna ou casca viva, origina-se da atividade do câmbio vascular e do felogênio (cambio suberoso, 
câmbio felogênico ou câmbio cortical), sendo, portanto, a parte da periderme formada por tecidos 
floemáticos e felogênicos vivos, não sofrendo influência do meio ambiente, servindo portando como 
elemento de caracterização de espécies bastante útil em campo.

Podemos observação padrões na aparência, deiscência, textura e cor interna, e ainda, a presença de 
caracteres eventuais, como látex, resinas, acúleos, etc.
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4.1 - Aparência

Quando observada externamente, a casca externa ou ritidoma das árvores apresenta grande variação, 
destacando-se os seguintes padrões: 

Lisa 
Possui superfície suave ao tato. Ocorre em várias famílias botânicas, notavelmente dentre as Mirtáceas com 
descamação laminar.

Eugenia chlorophylla Myrciaria delicatula Psidium cattleianum

Áspera
Apresenta superfície com pequenas irregularidades, dando impressão que se tocarmos iremos sentir 
aspereza.

Cinnamodendron dinisii Enterolobium contortisiliquum Sessea regnellii
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Albizia edwallii Bowdichia virgilioides Kielmeyera coriacea

Rugosa
Quando possui superfície irregular ou com protuberâncias.

Apeiba tibourbou Clitoria fairchildiana Tibouchina granulosa

Reticulada
Que se assemelha ao trançado de uma rede, normalmente relacionada a deiscência escamosa.
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Cedrela fissilis Geoffroea spinosa Schinus terebinthifolius

Fissurada
Quando apresenta fendas longitudinais ocasionadas pelo crescimento secundário, o qual exerce uma força 
centrífuga sobre os tecidos situados externamente ao câmbio vascular, rompendo-os.

Handroanthus albus Raulinoreitzia leptophlebia     Sapium haematospermum

Como uma variante da casca fissurada, cabe destacar o aspecto "gretado", proveniente de fendas profundas 
longitudinais e transversais, dando a impressão de um trançado no ritidoma.
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Ficus arpazusa Schizolobium parahyba Senna spectabilis var. excelsa

Estriada
Quando a casca é caracterizada por linhas superficiais de coloração distinta, semelhantes à estrias. Tal como 
as fissuras, as estrias também são provocadas pela força do crescimento exercido sobre a casca. Comumente 
surgem associadas à lenticelas, que facilitam o estiramento da casca, pois apresentam um tecido 
naturalmente mais frouxo.

Cristada
Que apresenta proeminência semelhante a uma crista. O termo é usado ocasionalmente para designar o 
aspecto profundamente gretado, como no jacarandá-paulista (Machaerium villosum).

Piptadenia gonoacantha Machaerium villosum
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44.2 - Deiscência

Como o tronco engrossa anualmente devido seu crescimento secundário, o ritidoma fende-se de modo 
irregular, pois é constituído de elementos mortos e não consegue acompanhar tal espessamento.

Há espécies onde a casca permanece aderente ao tronco, denominada como “persistente“. Muitas 
leguminosas (Fabaceae) possuem ritidoma persistente, sendo que em estágio adulto desenvolvem uma 
descamação pulverulenta.

Escamas
Quando o ritidoma desprende-se em pequenas placas, geralmente regulares.

Magonia pubescens Pterodon emarginatus Tachigali aurea

Casearia obliqua Roupala montana var. montana Sweetia fruticosa

Placas
Quando o ritidoma fende-se de modo irregular, resultando no desprendimento das camadas mortas em 
partes maiores, irregulares e, muitas vezes, dispostas umas por cima das outras.
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Lâminas
Deiscência relacionada ao crescimento anual, que gera sobre o ritidoma uma força centrífuga fazendo-o 
romper em uma ou várias camadas finas, geralmente irregulares, que se enrolam ou pelo menos se 
recurvam, muitas vezes causando manchas em sua superfície após o desprendimento. Em alguns casos 
forma um anel contínuo em torno do caule. Também conhecida como escamação esfoliante.

Aloysia virgata Campomanesia xanthocarpa Vitex megapotamica

Tiras
Neste caso, a descamação se dá por fissuras longitudinais mais profundas que as transversais, que 
determinam um desprendimento em lâminas delgadas e estreitas.

Eugenia involucrata Eugenia pyriformis Schinus lentiscifolius
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Albizia niopoides var. niopoides Cecropia pachystachya Ilex brevicuspis

Pulverulenta
É a descamação tardia das espécies que possuem ritidoma persistente.

Ilex paraguariensis Inga lentiscifolia Schizolobium parahyba
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4.4 - Textura Interna

A textura da casca interna é determinada pelos seus elementos constituintes. Indica-se usar o contato dos 
dedos na casca interna para determinar sua textura. Pode ser classificada em:

Fibrosa: quando é formada por fibras longas, geralmente resistentes, possuindo muitos elementos aquosos 
em meio as fibras. É o caso de grande parte das espécies florestais.

Exs: Annonaceae (Annona, Xylopia), Thymeliaceae (Daphnopsis), Meliaceae (Cedrela)

Curto-fibrosa: quando é formada por fibras quase imperceptíveis macroscopicamente. Neste caso, as fibras 
tendem a desmanchar na mão após fricção, bem como na textura arenosa, contudo não há presença de 
elementos pétreos (sílica).

Exs: Malvaceae (Ceiba), Rutaceae (Zanthoxylum)

Arenosa: quando é formada por pequenas quantidades de fibras curtas (às vezes inconspícuas) e grande 
número de elementos pétreos. As fibras, após fricção, tendem a desfazer-se em grumos, dando ao tato a 
impressão de estarmos lidando com areia.

Exs: Aquifoliaceae (Ilex), Lauraceae (Ocotea), Proteaceae (Roupala)

Pastosa: quando é formada por elementos ricos em adesivos, possuindo quase sempre uma textura 
compacta e homogênea. Ao tato dá a impressão de algo grudento.

Exs: Lauraceae (Ocotea diospyrifolia, Ocotea puberula)

4.5 - Estrutura Interna

É a maneira como se dispõem os elementos constituintes da casca interna. Para ser observada é necessário 
um corte transversal da casca até a região cambial. Podem ser observados os seguintes tipos de estrutura da 
casca interna:

Laminada: relacionada com a textura fibrosa, em que as fibras se dispõem em camadas sucessivas e 
concêntricas.

Trançada: também relacionada com a estrutura fibrosa, em que estas não se dispõem em camadas sucessivas 
e sim formando aglomerados espessos de fibras desordenadamente dispostas, dando um aspecto de um 
trançado de fibras. É característica na maioria das espécies.

Compacta: está relacionada com as texturas pastosa, curto-fibrosa e arenosa. Podemos encontrar estrutura 
compacta, quando a casca interna é constituída por elementos uniformemente distribuídos.
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4.3 - Cor

A cor da casca externa apresença grande variação na natureza. Literalmente varia do branco ao preto, 
incluindo tons acinzentados (Cecropia, Nectandra oppositifolia), esverdeados (Eugenia involucrata), 
avermelhados (Myrciaria floribunda), etc. Há ainda espécies que mudam de cor conforme a época, como por 
exemplo o pau-mulato (Calycophyllum spruceanum), que descasca anualmente, onde a casca nasce verde e logo 
ganha cor de bronze ou zarcão, se tornando "mulata".

Vale destacar que, em ambientes florestais, a casca das árvores muitas vezes é recoberta de musgo e líquens, 
impossibilitando a verificação de sua coloração real. Desta forma, a cor externa nem sempre é um atributo 
de grande relevância e confiabilidade no processo de identificação taxonômica.
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4.6 - Cor Interna

A observação da cor e eventual alteração após contato com o ar (oxidação), é uma tarefa extremamente 
relevante no reconhecimento de espécies arbóreas, especialmente para segregação de táxons semelhantes em 
trabalhos de campo.

A cor da casca interna apresenta grande variação entre as espécies, mostrando-se uniforme e em arranjo 
mosqueado variando em mais de uma cor. De maneira geral, podemos agrupar as cores das cascas internas 
em quatros categorias distintas. São elas:

Branca | Amarelada

Preta

Picrasma crenata Solanum bullatum  Vernonanthura divaricata

Moquiniastrum polymorphum Piptocarpha angustifolia Piptocarpha axillaris
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Bege | Castanho | Marrom

Diatenopteryx sorbifolia Matayba elaeagnoides Ocotea porosa

Rosa | Vermelha

Parapiptadenia rigida Schinus terebinthifolius Styrax leprosus
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4.7 - Lenticelas

São pequenos pontos de ruptura no tecido na periderme dos eixos vegetais, com espaços intercelulares 
através dos quais o ar circula entre a atmosfera e os tecidos subjacentes.

Aparecem como orifícios, principalmente na superfície do tronco e ramos, permitindo principalmente a 
2entrada (difusão) do O  atmosférico para os tecidos vivos, constituídos por células do parênquima. 

Funciona como um poro de respiração. É uma estrutura análoga ao estômato dos tecidos primários, 
geralmente de forma elíptica e que varia de tamanho microscópico até 1 cm de comprimento.

Sua presença, forma e arranjo sem dúvida contribuem para o reconhecimento de diversas espécies e alguns 
grupos. As espécies da família Lauraceae, por exemplo, comumente apresentam lenticelas tanto na tronco 
quanto nos ramos; em Apocynaceae surgem em grande quantidade nos ramos jovens; em várias espécies, 
notoriamente dentre as Fabaceae, dispõem-se em linhas longitudinais, favorecendo o rompimento da casca e 
surgimento de estrias; em Cordia glazioviana são grandes e verrucosas; ou ainda, a observação da ocorrência 
de lenticelas nos ramos, associado a presença de ráquis alado em folhas compostas pinadas, logo nos remete 
ao gênero Inga. Enfim, sua observação pode ser decisiva para a identificação. Quanto a disposição das 
lenticelas, pode-se relacionar três padrões básicos:

Irregular

Cecropia pachystachya Cordia glazioviana Genipa americama

Machaerium hirtum Myrsine coriacea Ocotea puberula
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Em linhas longitudinais

Centrolobium tomentosum Senna spectabilis var. excelsa Trema micrantha

Em linhas transversais

Enterolobium contortisiliquum Vernonanthura divaricata
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4.8 - Cicatrizes Peciolares

São marcas transversais deixadas no caule pela queda dos ramos ou folhas. Geralmente as cicatrizes são mais 
evidentes na fase jovem, alargam-se com o crescimento da árvore, mas continuam perfeitamente visíveis na 
fase adulta. 

Sua presença não é uma característica taxonômica marcante, contudo, as cicatrizes em forma de anel 
(anelares) são comuns em estipes de palmeiras (Arecaceae). Dentre as espécies folhosas, surgem em espécies 
do gênero Cupania e Matayba, nas famílias Caricaceae e Fabaceae, inclusive na forma de estrias diminutas, 
mas aparecem ocasionalmente também em outros grupos taxonômicos. Segue abaixo alguns exemplos de 
espécies arbóreas com tais marcas:

Cupania vernalis Inga marginata Mauritia flexuosa

Schizolobium parahyba Senna macranthera Vasconcellea quercifolia
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5 - Caracteres Eventuais

São elementos que ocasionalmente surgem nas folhas, tronco ou casca.

Presença de gosto ou cheio peculiar, lenticelas ou cicatrizes na casca, espinhos, acúleos ou exsudados são 
exemplos de caracteres que eventualmente encontramos nas espécies arbóreas e que, em alguns casos, são 
fortes marcadores taxonômicos e logo nos remetem a determinado gêneros e famílias.

Lenticelas na casca, por exemplo, são muitos comuns em lauráceas; a presença de látex é uma característica 
importante em famílias como Moraceae e Euphorbiaceae; espinhos e acúleos, embora não estejam presentes 
em todas as espécies da família, são comuns em Rutaceae, Malvaceae, Salicaceae e Fabaceae.

A seguir veremos, com mais detalhes, os principais caracteres que eventualmente são encontrados nas 
árvores brasileiras: Odor e Gosto; Lenticelas; Cicatrizes Peciolares; Espinhos e Acúleos; e Exsudações.

5.1 - Odor e Gosto

Diversas espécies são facilmente reconhecidas pelo sabor ou cheiro característico exalado pelas folhas ou 
casca macerada.

Pelo simples odor desagradável, pode-se facilmente reconhecer o pau-d’alho (Gallesia integrifolia), a canela-
alho (Cinnamomum amoenum) e a catingueira-de-paca (Siparuna guianensis). Da mesma forma, o cheiro 
agradável da pitangueira (Eugenia uniflora), do cravo-do-mato (Pimenta pseudocaryophyllus), da canela-
verdadeira (Cinnamomum zeylanicum), da sassafrás (Ocotea odorifera), da canforeira (Cinnamomum camphora) e 
de diversas outras Lauraceae, também nos permitem um fácil reconhecimento desta espécies.

De uma forma geral, pode-se arriscar a dizer que os cheiros “primitivos” são típico de Lauraceae; doces e 
aromáticos de Myrtaceae; cítricos de Rutaceae; e que o cheiro semelhante a terebentina “cheiro de
manga” nos remete as Anacardiaceae e as Burseraceae.

Além do cheiro, o sabor também pode nos auxiliar no reconhecimento de espécies arbóreas. O gosto 
amargo da casca viva do tenete-josé (Picrasma crenata), do pau-amargo (Picramnia parvifolia) e dos timbós 
(gênero Lonchocarpus), com certeza é um atributo organoléptico de grande valia para a diagnose e nos 
permite separá-las. Ou ainda, o sabor picante da pimenteira (Cinnamodendron dinisii) que a distingue das 
demais árvores da Floresta com Araucárias.
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5.2 - Espinhos e Acúleos

A presença de espinhos e acúleos é um aspecto facilmente reconhecível, pouco variável em nível específico 
e, portanto, de grande valia para a identificação dendrológica.

Os espinhos são folhas, estípulas ou ramos metamorfoseados, constituídos por tecido lignificado e vascular, 
rígidos e pontiagudos, às vezes ramificados e firmemente presos a planta. Nas cactáceas os espinhos, por 
exemplo, são folhas modificadas para evitar perda d’água. 

Os acúleos são formações peridérmicas, sem vascularização e que geralmente se desprendem com maior 
facilidade. São espécies de pelos enrijecidos, com presença de lignina ou acúmulo de substâncias 
inorgânicas impregnadas junto à parede celular.

Em certas espécies, tanto os espinhos como os acúleos, são encontrados apenas nos ramos mais finos, sendo 
ausentes no tronco e ramos mais grossos.

Espinhos no Tronco

Machaerium nictitans Dasyphyllum brasiliense Cereus jamacaru

Randia ferox Xylosma ciliatifolia Xylosma pseudosalzmanii

Simples Geminados Fasciculados

Ramificados
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Acúleos no Tronco

Ceiba speciosa Zanthoxylum riedelianum Zanthoxylum kleinii

Mameliformes: com a forma de 
um mamilo, com base elíptica e 
extremidade ponteaguda.

Bífidos ou Trífidos: quando 
fundidos na base, mas racham-se 
em duas ou três partes.

Cônicos: que tem a forma 
aproximada de um triângulo e 
base circular.

Ceiba pentandra Zanthoxylum rhoifolium Zanthoxylum petiolare
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Espinhos na Folha ou Ramo

Machaerium nictitans Strychnos brasiliensis Berberis laurina

Ramo modificado: são ramos de 
crescimento determinado, muitas 
vezes surgindo nas axilas das 
folhas ou nos nós.

Folha modificada: estrutura de 
origem foliar que não apresenta 
limbo, geralmente pontiaguda e 
rígida; típico de Cactaceae.

Estípula modificada: tipo 
especial de estípula espinescente, 
endurecida e pontiaguda. 
Comumente aparece em pares.

97

Em certas espécies os espinhos encontram-se apenas nas folhas, principalmente no ápice e na margem. 
Nesse caso, não são órgãos modificados, apenas uma peculiaridade foliar das espécies.

Maytenus ilicifolia Myrcianthes pungens Sorocea bonplandii

Os espinhos sempre são órgão modificados, portanto possuem vascularização, não devendo ser confundido 
com acúleos.
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Acúleos na Folha ou Ramo

Erythrina cristagalli Zanthoxylum fagara Solanum lycocarpum

Acúleos no pecíolo Acúleos no ramo Acúleos na nervura

Como dito anteriormente, os acúleos são órgãos que se desenvolvem na periderme dos vegetais, portanto 
não possuem vascularização e, de maneira geral, são facilmente removíveis. Contudo, cabe ressaltar que em 
alguns casos, como no gênero Machaerium por exemplo, os espinhos de origem estipular nos ramos são 
igualmente de fácil remoção, desta forma a facilidade de remoção da estrutura não é suficiente para 
proporcionar a distinção entre acúleo e espinho. 

Plantas com Acúleos ou Espinhos

Arecaceae: Astrocaryum, Acrocomia, etc.
Anacardiaceae: Schinopsis, Schinus.
Berberidaceae: Berberis laurina.
Caricaceae: Jaracatia spinosa.
Fabaceae: diversos gêneros. 
Malvaceae: Ceiba.
Moraceae: Maclura.
Phytollacaceae: Seguieria.
Rubiaceae: Randia, Chomelia.
Rutaceae: Zanthoxyllum.
Salicaceae: Xylosma.
Solanaceae: Solanum.
Verbenaceae: Citharexylum.
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5.3 -  Exsudações

Os exsudados são substâncias fluídas encontradas em células secretoras especiais, geralmente do floema. São 
elementos que surgem geralmente da casca interna quando esta é ferida. Ocasionalmente surge também 
quando destacamos uma folha.

Com relação da presença de exsudados, deve-se prestar atenção na cor, abundância e viscosidade. De 
maneira geral, temos 4 tipos de exsudados: seiva, látex, resina e goma.

Seiva
A seiva do floema é composta por cerca de 80 a 90% de água e 10 a 20% de produtos da fotossíntese. 
Quando se corta a casca interna de várias espécies arbóreas, o floema exsuda rapidamente. A exsudação 
começa com grande velocidade, mas, dentro de alguns minutos, diminui e pára.

Látex
A presença de látex, um fluído leitoso, geralmente com 50% ou mais de água, é uma característica 
importante para o reconhecimento de diversas famílias. As famílias Euphorbiaceae e Moraceae, por 
exemplo, comumente exsudam abundante látex, podendo ser branco (Ficus luschnatiana e Sapium 
glandulosum), amarelado (Maclura tinctoria, Sorocea bonplandii), marrom (algumas espécies do gênero 
Brosimum) até avermelhado (Croton urucurana). As Clusiaceae são caracterizadas pelo látex de exsudação lenta 
de cores quentes – amarelo, laranja e até vermelho.

 A seringueira (Hevea brasiliensis), nativa da Floresta Amazônica brasileira, está entre as principais plantas 
dotadas de látex, de real importância para a produção de borracha. O Estado de São Paulo atualmente é 
responsável por aproximadamente 50% da produção de látex do Brasil e está numa região de escape da 
doença mal-das-folhas.

Resina
Resina é uma secreção viscosa, pegajosa, geralmente aromática e que solidifica em contato com o ar, 
assumindo aspecto vítreo. Exuda do caule ou de outros órgãos de certas espécies que contém substâncias 
inflamáveis, amorfas, odoríferas e anti-sépticas, as quais cicatrizam qualquer ferida em tais órgãos.

As Virola spp. (Myristicaceae), exibem uma resina vermelha, que escorre abundantemente, daí suas espécies 
serem chamadas comumente de “sangue de drago”. É freqüente na família Anacardiaceae e em várias 
Fabaceae, como por exemplo em Copaifera langsdorffii (incolor), Pterocarpus violaceus (vermelha) e Machaerium 
paraguariense (marrom).

 As coníferas, resinosas ou resiníferas estão entre as plantas mais produtoras de resina e caracterizam-se por 
apresentar canais resiníferos. A resina das árvores do gênero Pinus apresenta cerca de 75 a 80% de breu e de 
16 a 18% de terebintina. Entre as espécies cultivadas no Brasil, o Pinus elliottii var. elliottii é a principal 
espécie produtora de resina.

Gomas
São substâncias translúcidas, colantes e gelatinosas, que reagem com a água, aumentando de volume e 
formando uma solução viscosa. Como exemplo citam-se o grande grupo das Malvaceae (Bombacaceae, 
Sterculiaceae, Tiliaceae) e as Lecythidaceae, por exemplo, a sapucaia (Lecythis pisonis) que após traumas 
forma uma goma preta.
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6 - Copa

A copa é a parte estrutural da árvore que contém e dá sustentação às folhas, que são o componente que 
transforma a energia radiante do Sol em substâncias orgânicas por meio da fotossíntese. De forma 
simplificada, pode-se dizer que é a copa que alimenta a árvore inteira, uma vez que os carboidratos 
fotossintetizados são a fonte da energia utilizada por todos os componentes da árvore.

6.1 - Densidade

Quanto a densidade da copa, podemos encontrar dois tipos principais:

Copa densifoliada (densa)
Aquela em que as aglomerações foliares formam agrupamentos densos ou compactos, não permitindo uma 
visibilidade perfeita através da copa.

Copa Paucifoliada (rala)
Quando o conjunto de folhas não forma aglomerações densas e encontram-se distribuídas de maneira a 
permitir uma boa visibilidade através da copa.

Bougainvillea glabra Ficus arpazusa Myrcia glabra

Anadenanthera colubrina var. cebil Citharexylum myrianthum Croton urucurana
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6.2 - Forma

Apesar das variações, a forma da copa auxilia no reconhecimento de diversas espécies florestais.

O formato da copa varia nas diferentes fases do desenvolvimento da planta e sofre forte influência do meio, 
que se encarrega de modelá-la, principalmente de acordo com a competição por luz com às demais árvores 
da sua vizinhança.

Um bom exemplo de variação nas diferentes fases de seu desenvolvimento é a Araucaria angustifolia 
(pinheiro-brasileiro). Na fase jovem a copa é cônica (ou piramidal), passando para a forma de um guarda-
chuva (umbeliforme) na fase adulta até alcançar a forma típica de uma taça (caliciforme).

Forma da copa da Araucaria angustifolia em diferentes fases de desenvolvimento.

Por sua vez, a modelagem da copa, pela competição por luz, fica evidente quando comparamos as árvores 
que se desenvolvem isoladamente, com as que crescem competindo por luz na floresta. Quando isoladas, 
tendem a formar copas baixas e globosas, enquanto na floresta, são altas e mais estreitas.

Formas distintas da copa de Machaerium paraguariense. Na foto da esquerda, um 
indivíduo remanescente de uma área florestal, com copa alta e relativamente 
estreita. Na foto da direita, um indivíduo que está se desenvolvendo isoladamente, 
com copa baixa e tendendo à globosa.

Em muitos casos, torna-se difícil definir a forma da copa, sendo preferível descrevê-la como “irregular”. 
Contudo, os seguintes padrões são reconhecíveis:
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Cariniana estrellensis Cryptomeria japonica Cupressus semperviresns

Globosa: de formato esférico; 
circular.

Cônica (ou piramidal): em forma 
de cone ou pirâmide. É 
característica de numerosas 
Gimnospermas cultivadas.

Colunar: Copa longa e estreita, 
com ramificação tendendo a se 
desenvolver paralelamente ao 
tronco principal. 

Hymenaea courbaril var. stilbocarpa Sweetia fruticosa Araucaria angustifolia

Umbeliforme: em forma de 
guarda-chuva.

Corimbiforme (ou flabeliforme): 
com a forma aproximada de um 
cone, em que o vértice está 
virado para a parte inferior.

Caliciforme: em forma de taça. 
Com todos os ramos alcançando 
praticamente a mesma altura.

Os aspectos corimbiforme e flabeliforme foram agrupados aqui, pois ambos tendem a formar escopa 
piramidal invertida.
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Schinus molle Allophylus edulis Lophanthera lactescens

Pendente: deve seu aspecto a 
ramificação homônima.

Elíptica: semelhante a uma 
elipse, longa e relativamente 
estreita.

Estratificada: arranjada em 
segmentos ou camadas 
horizontais.

Hymenaea courbaril var. stilbocarpa

Irregular: quando não apresenta 
um padrão definido.
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7 - Flor

Mesmo não sendo o foco da Dendrologia, que prioriza aspectos da folha, tronco e casca para o 
reconhecimento das árvores, uma análise mais detalhada das flores pode ser de grande valia neste processo, 
pois trata-se da estrutura vegetal de maior valor taxonômico.
 
 A flor é um órgão de reprodução típico das plantas angiospérmicas, com a função de produzir sementes 
unindo esporos masculinos (micrósporos) e femininos (megásporos) num processo denominado 
polinização.
 
As flores que apresentam órgãos reprodutores de ambos os sexos, são chamadas de hermafroditas (ou 
monóica), enquanto as flores que apresentam órgãos reprodutores de apenas um dos sexos, são chamadas 
de dióica.
 
Uma flor hermafrodita é geralmente constituída por quatro conjuntos de folhas modificadas, os verticilos 
florais. Na ausência desta estrutura a flor é denominada séssil. Uma flor que apresenta os quatro verticilos 
florais, ou seja, cálice, corola, androceu e gineceu, é dita completa. Quando falta um ou mais desses 
componentes, a flor é dita incompleta.
 
Os verticilos se inserem em um ramos especializado, denominado receptáculo. As sépalas e pétalas 
compõem respectivamente o cálice e a corola, representando as partes florais estéreis. Já os estames e 
carpelos (livres ou unidos), representam as partes reprodutoras. Os estames em conjunto constituem o 
androceu e os carpelos o gineceu. Por fim, o arranjo de várias flores formam uma inflorescência.

 Seção longitudinal de uma flor esquematizada, com suas partes.
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As flores são caracterizadas pelo número de peças de cada verticilo, pois este número costuma ser constante. 
Nas monocotiledôneas prevalece o número de três ou seus múltiplos (trímeras). Nas demais angiospermas o 
número varia de quatro (tetrâmeras), cinco (pentâmeras) ou mais. 

Com relação ao plano de simetria a flor pode ser classificada em:

Actinomorfa: com simetrial radial, podendo ser divididas em duas metades iguais por mais de dois planos. 
Dentre as Fabaceae, por exemplo, as espécies da subfamília Mimosoideae se diferenciam das Faboideae e 
Caesalpinioideae justamente por apresentarem este tipo de simetria.
Zigomorfa: com simetria bilateral, podendo ser divididas em duas metades iguais por um único plano.
Assimétrica: sem qualquer plano de simetria.

Syagrus romanzoffiana Ilex dumosa Trema micrantha

Trímera Tetrâmera Pentâmera

Anadenanthera colubrina Vitex megapotamica Senna trachypus

Actinomorfa Zigomorfa Assimétrica

105

  
PLANTAS DO BRASIL - MANUAL DE DENDROLOGIA                                                                                                                                                                                                                              TERMINOLOGIA DENDROLÓGICA

Licenciado para: Fernando Santiago Santos  109.171.268-90  fernandosrq@gmail.com



7.2 - Corola

O conjunto de pétalas forma a corola. As pétalas são estruturas, geralmente vistosas, delicadas e de cores 
variadas, que localizam-se internamente às sépalas.

Quando apresenta os dois verticilos estéreis, sépalas e pétalas, a corola é dita diclamídea; quando apresenta 
apenas um dos verticilos estéreis, ou seja, somente cálice ou somente corola, é chamada monoclamídea; 
quando não há diferenciação entre as pétalas e as sépalas, denominamos o conjunto de tépalas e 
classificamos como homoclamídea; quando apresenta sépalas e pétalas muito diferentes entre si, na textura, 
forma, tamanho e coloração, como ocorre na maioria das dicotiledôneas, é dita heteroclamídea; quando as 
pétalas são livres desde a base, é classificada como dialipétala; e por fim, quando as pétalas são soldadas 
umas às outras, pelo menos na base, a corola é denominada gamopétala.

Há diversos tipos de formas da corola, ou de combinações de características de soldadura e de planos de 
simetria no arranjo das peças florais. As principais formas de corola das plantas, não somente das árvores, 
são as seguintes:

Eugenia uniflora Dianthus barbatus (herb. exótica) Lobularia maritima (herb. exótica)

Rosácea: cinco pétalas dispostas 
de forma circular, com unha 
reduzida sendo chamada subséssil 
ou até sem unha (séssil).

Cariofilácea ou Cravinosa: 
constituída de cinco pétalas de 
unhas longas e limbo lacinulado.

Crucífera: constituída de quatro 
pétalas iguais, dispostas em cruz e 
com o limbo alargado.

Dialipétala Actinomorfa

7.1 - Cálice

O conjunto de sépalas forma o cálice floral. As sépalas, geralmente verdes e semelhantes às folhas, são as 
partes mais externas da flor e a sua função é cobrir e proteger o botão floral antes dele se abrir.

Quando as sépalas são livres, o cálice é denominado dialissépalo; quando soldadas, é dito gamossépalo; 
quando permanecem por longo tempo aderidas, inclusive nos frutos, são chamadas persistentes; e por fim; 
quando caem logo após a maturação da flor, são denominadas caducas.
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Erythrina cristagalli Bauhinia variegata (exótica) Gomesa varicosa (herbácea)

Vexilar: com uma pétala maior 
denominada estandarte, que fica 
situada na parte externa da 
corola, cobrindo outras pétalas.

Carenal: quando a estandarte fica 
situada na parte interna da 
corola, muitas vezes sendo 
recoberta pelas outras pétalas.

Orquidácea: com duas pétalas 
laterais chamadas asas e uma 
mediana inferior chamada de 
labelo.

Dialipétala Zigomorfa

Nicotiana tabacum Solanum mauritianum Jacaranda micrantha

Tubulosa: apresenta um número 
variável de pétalas soldadas entre 
si, formando um tubo 
relativamente longo e cilíndrico.

Rotácea (ou rotada): corola com 
tubo curto e limbo plano, 
circular, semelhante a uma roda.

Infundibuliforme: corola com 
tubo alongado, como um funil.

Gamopétala Actinomorfa
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Cordia superba Ericaceae Randia ferox 

Campanulada: o conjunto se 
assemelha a uma campainha, cujo 
tubo se alarga rapidamente na 
base.

Urceolada: onde o tubo alarga-se 
rapidamente na base e 
estreitando-se para cima, em 
forma de urna.

Hipocrateriforme: corola com 
tubo longo e estreito, alargando-
se rapidamente no ápice.

Vitex megapotamica Antirrhinum majus Helianthus laetiflorus

Labiada: corola tubulosa com o 
limbo dividido em dois lábios, o 
inferior com três pétalas e o 
superior com duas pétalas.

Personada: corola tubulosa e 
bilabiada, com o lábio inferior 
recurvado para cima, cobrindo a 
abertura do tubo.

Ligulada: Tubo da corola bem 
curto, com o limbo das pétalas 
soldados entre si, formando uma 
pequena língua.

Gamopétala Zigomorfa
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7.3 - Androceu

O androceu é o conjunto reprodutivo masculino da flor, composto por estames que tem como função a 
produção dos grãos de pólen. Cabe ressaltar que cada estame é, na verdade, uma folha modificada com 
função reprodutiva.

Um estame é composto pelo filete, antera e conectivo. O filete suporta a antera, e quando ausente o estame 
é denominado séssil. A antera é a porção do estame que fica geralmente na região superior do filete e é na 
antera que formam-se os grãos de pólen. Geralmente a antera é constituída por duas tecas, unidas entre si 
por um tecido estéril, o conectivo, que trata-se de um prolongamento do filete.

De acordo com o número de estames em relação ao número de pétalas, as flores podem ser classificadas em:

Jacaranda micrantha Genipa ameriacana

Oligostêmone: quando o número 
de estames é menor que o 
número de pétalas. 

Isostêmone: quando o número 
de estames é igual ao de pétalas.

Casearia sylvestris Acca sellowiana

Diplostêmone: quando o 
número de estames é o dobro do 
número de pétalas.

Polistêmone: quando o número 
de estames é maior que o número 
de pétalas, exceto o dobro.
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7.4 - Gineceu

O gineceu é o conjunto reprodutivo feminino da flor, composto por um ou mais carpelos, constituídos por 
ovário, estilete e estigma.

O carpelo é formado por uma ou mais folhas modificadas, que se fundem dando origem a uma porção 
basal dilatada, denominada ovário, do qual parte um tubo, o estilete, que termina em uma região dilatada, 
o estigma.

7.5 - Inflorescência

As flores, na maioria das angiospermas, dispõem-se em agrupamento denominados inflorescências. 
Normalmente consiste em um prolongamento caulinar modificado, onde brotam primórdios foliares que se 
diferenciam em brácteas, e na axila de cada bráctea nasce uma flor ou uma gema floral.

Muitas famílias botânicas se distinguem facilmente pelo tipo de inflorescência, como os capítulos das 
Asteraceae, o espádice das Araceae e os sicônios das Moraceae.

As principais inflorescência são as seguintes:

Phytolacca dioica Pityrocarpa moniliformis Stifftia chrysantha

Racemo: composta por flores 
pediceladas, dispostas 
espaçadamente ao longo de um 
único eixo.

Espiga: composta de flores 
sésseis, muito próximas entre si e 
dispostas ao longo do eixo 
principal.

Capítulo: inflorescência com eixo 
muito curto, espessado ou 
achatado formando um 
receptáculo.
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Spathodea campanulata Cladium x hortulanum Ixora chinensis 

Corimbo: com flores pediceladas 
inseridas em diferentes alturas no 
eixo principal, mas que atingem a 
mesma altura.

Espádice: espiga com o eixo 
principal espesso, protegido por 
uma bráctea vistosa denominada 
espata. Típico de Araceae.

Umbela: flores pediceladas 
inseridas na mesma altura do 
eixo principal único e curto.

Nectandra megapotamica Vernonanthura divaricata Heliconia rostrata

Panícula: conjunto de racemos, 
que decrescem da base para o 
ápice, assumindo forma cônica 
ou piramidal.

Cimeira escorpióide: são aquelas 
em que se desenvolve uma gema 
de cada vez, sempre do mesmo 
lado do eixo.

Cimeira helicóide: onde cada 
flor é formada por uma gema 
diferente, em lados alternados do 
eixo.
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Sambucus australis Vitex megapotamica Sapium haematospermum

Cimeira corimbosa: com eixo 
simpodial, em que a flor terminal 
é a primeira a abrir e os eixos  
elevam as flores ao mesmo nível.

Dicásio: inflorescência que 
termina em flor, após emitir duas 
ramificações laterais,podendo ou 
não se repetir.

Ciátio: inflorescência em que um 
conjunto de pequenas flores 
estaminadas rodeiam uma flor 
pistilada central.

Salix humboldtiana Araucaria angustifolia Ficus adhatodifolia 

Amentilho: espiga, geralmente 
pendente, composta por várias 
flores unissexuais, inconspícuas e 
aclamídeas.

Estróbilo: tipo especial de espiga 
encontrada nas gimnospermas.

Sicônio: inflorescência típica das 
figueiras (Ficus spp.), composta 
por um receptáculo com flores 
unissexuais em seu interior.
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8 - Fruto

Em termos botânicos, o fruto é o ovário maduro da flor das angiospermas. Após o processo de fecundação, 
o ovário da flor desenvolve-se e forma o fruto, e os óvulos, as sementes. Os frutos têm como função proteger 
as sementes e auxiliar na dispersão.

O termo fruta não tem um significado botânico e é popularmente designado às partes comestíveis, 
geralmente suculentas e adocicadas, mas que nem sempre se desenvolveram do ovário. Assim, podemos 
dizer que nem toda fruta é um fruto.

De maneira geral, os frutos podem ser classificados em dois tipos básicos: carnosos e secos. Os carnosos são 
aqueles que apresentam geralmente o pericarpo (parede do ovário maduro) suculento e espesso, e os secos, 
aqueles que apresentam pericarpo pouco desenvolvido e com pouca água. 

Todo fruto apresenta uma estrutura básica:

Epicarpo: é de fato a porção mais externa do fruto, oriunda da epiderme da folha carpelar. Normalmente é 
uma camada membranácea e muito fibrosa.
Mesocarpo: é a porção intermediária (entre o epicarpo e o endocarpo). Às vezes armazena alguma 
substância de reserva. Oriunda dos parênquimas da folha carpelar.
Endocarpo: é a porção (camada) mais interna, geralmente mais rígida, envolve a semente. Oriunda da 
epiderme interna do ovário.

Cabe ressaltar que essas três estruturas básicas, tanto o epicarpo, como o mesocarpo e o endocarpo, 
constituem o pericarpo, que nada mais é que a parede de um ovário maduro.
 

Veremos a seguir que, de dependendo do número de carpelos componentes, os frutos podem ser 
diferenciados em simples e compostos (múltiplos ou agregados).
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8.1 - Frutos Simples

Resultam do desenvolvimento de um único ovário. São formados por um único carpelo ou carpelos 
fusionados de uma mesma flor. Dependendo da quantidade de sementes, formato, consistência e 
deiscência, os frutos simples podem ser classificados em:

Solanum lycocarpum Eriobotrya japonica Citrus spp.

Baga: fruto carnoso e 
indeiscente, derivado de um 
ovário súpero, que geralmente 
contém mais de uma semente.

Pomo: fruto carnoso, 
indeiscente, derivado de um 
ovário ínfero e com endocarpo de 
consistência cartilaginosa.

Hesperídio (ou citrocarpo): baga 
característica do gênero Citrus, 
com mesocarpo esponjoso e o 
endocarpo de tricoma suculento.

Geoffroea spinosa Pityrocarpa moniliformis Mimosa caesalpiniifolia 

Drupa: fruto unicarpelar, 
carnoso, com uma só semente e 
endocarpo muito endurecido.

Legume: fruto das leguminosas e 
que, caracteristicamente, se abre 
em duas fendas.

Craspédio: legume que se 
fragmenta transversalmente em 
segmentos, restando uma 
armação presa ao pedúnculo.
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Desmodium sp. Aspidosperma australe Handroanthus chrysotrichus 

Lomento: semelhante ao 
craspédio, do qual difere por não 
restar uma armação presa ao 
pedúnculo após a queda.

Folículo: fruto simples, seco e 
unicarpelar, cuja deiscência se dá 
pela linha de sutura, podendo 
conter uma ou mais sementes.

Siliqua: quando o fruto abre-se 
dos dois lados, mas as sementes 
permanecem conectadas a uma 
porção central.

Cariniana estrellensis Cedrela fissilis Platypodium elegans 

Pixídio: fruto seco e deiscente, 
onde a parte superior se destaca 
do restante do fruto na 
maturação, como uma tampa.

Cápsula: fruto seco e deiscente, 
compostos por mais de um 
carpelo e geralmente várias 
sementes.

Sâmara: fruto simples, seco e 
indeiscente, com uma ou mais 
projeções aladas do pericarpo.
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Helianthus annuus Raulinoreitzia leptophlebia Carya illinoensis 

Aquênio: fruto seco, indeiscente 
e com uma única semente, que 
permanece ligada ao pericarpo 
em apenas um ponto.

Cipsela: fruto típico das 
Asteraceae e semelhante ao 
aquênio, mas com a presença de 
papus (modificação do cálice).

Noz: fruto seco com apenas uma 
semente, no qual a parede do 
ovário ou parte dela torna-se 
muito dura na maturidade.

8.2 - Frutos Compostos

Os frutos compostos derivam do desenvolvimento de mais de um ovário. São divididos em agregados e 
múltiplos. Os frutos agregados são formados pelo desenvolvimento de vários carpelos de uma mesma flor, 
como por exemplo, os da magnólia (Magnolia grandiflora). Já os frutos múltiplos, são aqueles formados pelos 
gineceus de várias flores (inflorescência), como na amora-preta (Morus nigra) e nas figueiras (Ficus spp.).

As principais formas de frutos compostos são:

Sicônio: possui receptáculo carnudo em forma de urna, com numerosos frutos aderidos na parede internas.
Ex: Ficus spp.

Amora: resultante do desenvolvimento do ovário de diversas flores reunidas sobre um receptáculo comum.
Exs: Maclura tinctoria, Morus spp., Rubus spp.

Sorose: quando as flores se inserem em um eixo comum que também se desenvolve.
Ex: Ananas comosus

Estróbilo (ou cone): composta de frutos separados por escamas lenhosas, agrupadas em torno de um eixo 
central.
Exs: Araucaria angustifolia, Casuarina spp., Pinus spp., Cupressus spp
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9 - Semente

Semente é o óvulo maduro e já fecundado das plantas gimnospermas ou angiospermas.

No tegumento de uma semente, de acordo com a espécie, podem ser encontradas cicatrizes ou 
estruturas que auxiliam no processo de reconhecimento de uma espécie. Tais estruturas, de maneira 
geral, estão relacionadas com a dispersão e germinação das sementes: asas, pelos ou tricomas, arilos, 
pleurograma, etc.
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Cupania vernalis Handroanthus chrysotrichus Alchornea sidifolia

Arilo: cobertura carnosa, 
originária do pedúnculo do óvulo 
(funículo), que após a fecundação 
o envolve parcialmente.

Ala (ou asa): trata-se da expansão 
da testa da semente, que pode ser 
totalmente periférica ou 
unilateral. 

Carúncula: estrutura carnosa, 
existente na região hilar, em 
sementes de muitas 
Euphorbiaceae.

Eryotheca pubescens Mimosa balduinii Inga virescens

Paina (ou pluma): são fibras 
sedosas que envolvem as 
sementes de diversas plantas, 
especialmente as malváceas.

Pleurograma: é uma linha bem 
definida localizada na superfície 
das sementes, geralmente 
desenhando um circulo ou gota.

Sarcotesta: estrutura 
mucilaginosa que envolve as 
sementes, especialmente no 
gênero Inga.
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IV

CHAVE PARA O RECONHECIMENTO EM CAMPO 
DOS GÊNEROS E FAMÍLIAS BOTÂNICAS DE MAIOR 

INTERESSE DENDROLÓGICO NO BRASIL

1 - Forma de Crescimento e Tipo de Folha  (Chave 1)

1 
Crescimento monopodial 2 
Crescimento simpodial 8 

2 
Esgalhamento verticilado 3 
Sem esgalhamento verticilado 5 

3 
Folha alterno-dística Myristicaceae (Virola) 

Folha alterno-espiralada 4 

4 

Folha lanceolada; ápice espinhoso Araucariaceae (Araucaria angustifolia) 

Folha linear; ápice não espinhoso Podocarpaceae (Podocarpus) 

5 
Presença de estipe Arecaceae 
Outro tipo de tronco 6 

6 

Folha simples; de 0,5-1 m de comprimento; 
agrupadas no ápice dos ramos 

Laxmanniaceae (Cordyline spectabilis) 
 

Folha composta 7 

7 

Feto arborescente; frondes tripinatipartidas 
 

Cyatheaceae 
Dicksoniaceae 

Árvore; folhas tripinadas Araliaceae (Aralia warmingiana) 

8 
Folha simples CHAVE 2 
Folha composta 9 

9 

Folha bifoliolada, trifoliolada ou digitada 10 

Folha pinada, bi ou tripinada 12 

10 
Folha bifoliolada CHAVE 3 
Folha trifoliolada ou digitada 11 

11 
Folha trifoliolada CHAVE 4 
Folha digitada CHAVE 5 

12 

Folha Pinada CHAVE 6 

Folha Bipinada ou Tripinada 13 

13 

Folha Bipinada CHAVE 7 

Folha Tripinada Araliaceae (Aralia warmingiana) 
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2 - Folha Simples (Chave 2)
 

1 
Filotaxia alterna 2 
Filotaxia oposta ou verticilada 4 

2 
Filotaxia alterna-dística Chave 2.A 
Filotaxia alterna-espiralada ou alterna-congesta 3 

3 
Filotaxia alterna-espiralada Chave 2.B 

Filotaxia alterna-congesta Chave 2.C 

4 
Filotaxia oposta Chave 2.D 
Filotaxia verticilada Chave 2.E 

 

2.1 - Filotaxia Alterna-dística (Chave 2.A)
 

1 
Planta com espinhos ou acúleos 2 

Planta inerme 5 

2 
Planta lactescente Moraceae (Maclura)  

Planta sem lactescência 3 

3 
Planta com espinhos ou acúleos ramificados Salicaceae (Xylosma)  

Planta com espinhos ou acúleos simples 4 

4 

Nervação triplinérvia ou subtriplinérvia 
 

Cannabaceae  (Celtis)  

Rhamnaceae  (Ziziphus)  

Nervação penivérvia Phytolaccaceae  (Seguieria)  

5 
Planta lactescente 17  

Planta sem lactescência 6 

6 
Com glândulas translúcidas no limbo 7 

Limbo sem esta característica 8 

7 

Ramos com embira Annonaceae (Xylopia)  

Ramos sem esta característica 
Salicaceae (Banara, Casearia, Prockia)  
Rosaceae (Prunus)  

8 

Ramos com embira Annonaceae (Anaxagorea, Annona, Duguetia)  
Ramos sem esta característica 9 

9 

Nervação triplinérvia ou subtriplinérvia 10 
Outro tipo de nervação 12 

10 

Margem inteira Celastraceae  (Goupia)  
Margem serreada 11  

11 

Folha áspera Cannabaceae  (Trema)  
Folha no máximo rugosa 
 

Malvaceae (Apeiba, Guazuma, Luehea)  
Salicaceae (Banara)  

12 

Pecíolo em forma de “haltere” Malvaceae (Theobroma)  
Pecíolo sem esta característica 13 

13 

Presença de uma folha na base de cada 
bifurcação Boraginaceae  (Cordia)  
Sem esta característica 14  

14 

Nó caulinar engrossado Piperaceae (Piper)  
Sem esta característica 15 
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15  

Margem inteira; duas glândulas imersas na 
base do limbo 

Rosaceae (Prunus) 
 

Margem espinhosa; sem tais glândulas 16 

16  

Ramos achatados; sem estípulas Celatraceae (Maytenus) 

Ramos cilíndricos; com estípulas Fabaceae (Zollernia ilicifolia) 

17  

Látex avermelhado  Myristicaceae (Virola) 
Látex branco ou amarelado 18 

18  
Margem inteira 19 
Margem crenulada a serreada ou espinhosa 20 

19  

Com estípula ou cicatriz Moraceae (Brosimum, Pseudolmedia) 

Sem estípula 
 

Sapotaceae (Chrysophyllum, Micropholis) 
Olacaceae 

20  

Margem crenulada a serreada 
 

Euphorbiaceae (Actinostemon, Mabea, 
Maprounea, Sebastiania) 

Margem espinhosa Moraceae (Sorocea) 
 

2.2 - Filotaxia Alterna-espiralada (Chave 2.B)
 

1 
Margem lobada ou fendida 2 

Outro tipo de margem 10  

2 
Trilobada 3 

Multilobada ou fendida 5 

3 
Planta sem lactescência Malvaceae  (Sterculia)  

Planta lactescente 4 

4 
Com tricomas urticantes Euphorbiaceae  (Cnidoscous)  

Sem tricomas urticantes Moraceae (Bagassa  guianensis)  

5 
Fendida 6 

Multilobada 7 

6 

Estípula terminal 
 

Urticaceae  (Cecropia)  

Malvaceae  (Sterculia)  

Estípula filiforme ou fimbriadas Euphorbiaceae  (Manihot)  

7 

Presença de estípulas 8 

Ausência de estípulas Caricaceae  (Jacaratia, Vasconcellea )  

8 

Estípulas terminais 
 

Malvaceae  (Sterculia)  
Urticaceae  (Pourouma  guianensis)  

Estípulas filiformes ou fimbriadas 9 

9 

Planta lactescente 
 

Euphorbiaceae  (Cnidoscolus, Jatropha)  
Euphorbiaceae  (Manihot)  

Planta sem lactescência 
 

Malvaceae  (Ochroma  pyramidale)  
Araliaceae  (Oreopanax)  

10 

Presença de margem espinhosa 11  
Outro tipo de margem 12 

11 

Planta lactescente 
 

Euphorbiaceae  (Pachystroma  longifolium)  
Moraceae (Sorocea)  

Planta sem lactescência 
 

Celastraceae  (Maytenus)  
Cardiopteridaceae  (Citronella  gongonha)  
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12 

Lâmina foliar tendendo a cordada; geralmente 
com três ou mais nervuras partindo da base 13 
Lâmina foliar de outros padrões 15 

13 
Presença de tricomas urticantes Urticaceae (Urera) 
Sem esta característica 14 

14 

Engrossamento notório nos nós Piperaceae (Piper) 

Sem esta característica 
 
 
 
 
 

Bixaceae (Bixa) 
Euphorbiaceae (Croton) 
Euphorbiaceae (Hura crepitans) 

Malvaceae  (Bastardiopsis, Callianthe, 
Heliocarpus, Hibiscus) 
Malvaceae (Christiana macrodon)  

15 
Planta lactescente 16 
Planta sem lactescência 25 

16 
Planta armada 17 
Planta inerme 18 

17 

Com espinho no ápice dos ramos Sapotaceae (Sideroxylon obtusifolium)  

Com espinhos ao longo dos ramos Moraceae (Maclura tinctoria) 

18 

Presença de estípulas envolvendo a gema 
apical 

Moraceae (Ficus) 
Urticaceae (Coussapoa) 

Planta sem esta característica 19 

19 

Pecíolo com glândulas salientes ou estipitadas 
 
 
 
 

Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae (Croton) 
Euphorbiaceae (Tetrorchidium ) 
Euphorbiaceae (Sapium) 
Euphorbiaceae (Pausandra) 

Sem esta característica 20 

20 

Glândulas imersas na base da folha, junto à 
margem 
 

Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae (Croton, Gymnanthes, 
Sebastiania) 

Planta sem esta característica 21 

21 

Presença de indumento ferrugíneo próximo à 
nervura central na face abaxial 

Euphorbiaceae (Mabea fistulifera) 
 

Planta sem esta característica 22 

22 
Látex amarelo ou esverdeado Calophyllaceae (Kielmeyera) 
Látex avermelhado ou branco 23 

23 
Látex avermelhado Euphorbiaceae (Croton) 
Látex branco 24 

24 

Com lenticelas nos ramos jovens 
 
 

Apocynaceae (Aspidosperma) 
Apocynaceae (Geissospermum, Himatanthus) 
Sapotaceae (Chrysophyllum, Pouteria) 

Sem lenticelas nos ramos jovens 
 
 
 

Apocynaceae (Apocynaceae) 
Calophyllaceae (Kielmeyera) 
Euphorbiaceae (Sebastiania) 
Sapotaceae 
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25  

Planta armada  26 
Planta inerme  31 

26  

Planta com odor de terebintina (manga) Anacardiaceae (Schinus, Schinopsis) 
Planta sem esta característica 27 

27  

Acúleos aciculares  Solanaceae (Solanum) 
Outro tipo de espinho ou acúleo 28 

28  

Espinhos solitários e eretos  
 
 
 
 

Asteraceae (Dasyphyllum) 
Olacaceae (Ximenia) 
Nyctaginaceae (Bougainvillea) 
Rhamnaceae (Condalia buxifolia) 
Rhamnaceae (Scutia buxifolia) 

Outro tipo de espinho  29 

29  

Espinho ramificado  Salicacceae (Xylosma) 
Espinho geminado  30 

30  

Espinho curvo  Phytolaccaceae (Seguieria) 
Espinho reto  Asteraceae (Dasyphyllum) 

31  

Planta com odor de terebintina (manga) 
 
 
 

Anacardiaceae (Anacardium) 
Anacardiaceae (Lithrea brasiliensis) 
Anacardiaceae (Schinopsis) 
Burseraceae (Protium) 

Planta sem este cheiro  32 

32  

Ramos com odor de carne temperada; casca 
interna trançada e arenosa; margem serreada 

Proteaceae (Roupala) 
 

Planta sem estas características 33 

33  

Planta aromática, com odor "primitivo"; 
presença de lenticelas no tronco e/ou ramos; 
folhas lanceoladas; domácias na face abaxial 

Lauraceae 
 
 

Planta sem este conjunto de características 34 

34  

Planta com odor fétido ou semelhante a alho 
 
 
 

Lauraceae (Cinnamomum) 

Phytolaccaceae (Gallesia integrifolia) 

Solanaceae 

Solanaceae (Solanum bullatum) 

Sem este cheiro  35 

35  
Casca interna de coloração preta Asteraceae 

Casca interna de outra cor  36 

36  

Casca interna arenosa (siliciosa) 
 
 
 
 

Aquifoliaceae (Ilex) 

Asteraceae 

Chrysobalanaceae (Chrysobalanus) 

Lauraceae 

Proteaceae 

Casca interna com outra textura 37 

37  

Presença de embira nos ramos 
 

Lecythidaceae 

Thymelaeaceae (Daphnopsis) 

Ramos sem esta característica 38 
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38  

Folha muito coriácea e áspera. Planta 
exclusiva do cerrado.  

Dilleniaceae (Curatella americana) 
Dilleniaceae (Davilla) 

Folha sem estas características 39 

39  

Glândulas imersas próximo à base da folha ou 
ápice do pecíolo 
 
 
 
 
 

Euphorbiaceae (Actinostemon) 
Euphorbiaceae (Alchornea) 
Euphorbiaceae (Hyeronima) 
Combretaceae (Conocarpus erectus) 
Combretaceae (Terminalia) 
Chrysobalanaceae (Exellodendron cordatum) 
Rosaceae (Prunus) 

Sem esta característica 40 

40  

Presença de ócrea  Polygonaceae 
Sem esta característica  41 

41  

Presença de estípulas ou pseudoestípulas 
foliáceas  
 

Solanaceae (Solanum) 
Salicaceae (Prockia crucis) 
Salicaceae (Azara uruguayensis) 

Sem estípulas ou com estípulas de outro 
formato  42 

42  

Margem inteira a crenulada 43 
Margem crenada a denteada 60 

43  

Pontos/traços escuros ou translúcidos imersos 
no limbo  
 

Canellaceae (Cinnamodendron) 
Primulaceae (Myrsine) 
Rutaceae (Esenbeckia) 

Sem esta característica 44 

44  
Presença de estípulas ou cicatrizes 45 

Ausência de estípulas ou  cicatrizes 54 

45  
Presença de ramenta Erythroxylaceae (Erythroxylum) 

Sem esta característica 46 

46  
Três a cinco nervuras partindo da base 47 

Peninérvia  48 

47  

Três nervuras partindo da base Malvaceae (Hydrogaster trinervis) 

Mais de três nervuras partindo da base 
 

Malvaceae (Basiloxylon brasiliensis) 

Malvaceae (Cavanillesia) 

48  

Pseudoestípula contorcida  Solanaceae (Cestrum) 

Estípulas filiformes ou fimbriadas; 
intrapeciolar ou lateral 49 

49  

Ápice e/ou base do pecíolo engrossado  
 

50 
 

Sem esta característica 51 

50  

Ápice do pecíolo engrossado  
 

Araliacea (Dendropanax) 

Elaeocarpaceae (Sloanea) 

Base e ápice do pecíolo engrossado Malvaceae (Theobroma) 

51  

Estípula intrapeciolar; folha de margem 
geralmente ondulada (crespa), nitidamente 
discolor; casca interna avermelhada 

Chrysobalanaceae (Couepia, Hirtela, Licania) 
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52  

Folha falcada; planta típica de áreas aluviais Salicaceae (Salix humboldtiana) 
Sem estas características 53 

53  

Duas estipelas no ápice do pecíolo Fabaceae (Cyclolobium brasiliense) 

Sem esta característica 
 
 
 
 
 

Chrysobalanaceae (Exellodendron cordatum) 
Chrysobalanaceae (Hirtella) 
Dichapetalaceae (Dichapetalum) 
Fabaceae-Faboideae (Aldima heterophylla) 
Fabaceae-Faboideae (Harleyodendron 
unifoliolatum) 

54  

Folha espatulada; discolor, lustrosa na face 
adaxial e esbranquiçada na abaxial; planta 
aromática  

Winteraceae (Drimys) 
 
 

Planta sem estas características 55 

55  

Presença de gema apical ferrugínea 
 
 
 

Asteraceae 
Combretaceae (Terminalia) 
Lauraceae (Persea) 
Symplocaceae (Symplocos) 

Sem esta característica 56 

56  

Nervação triplinérvia ou subtriplinérvia 57 
Outro tipo de nervação 58 

57  

Margem ondulada (crespa) Lauraceae (Cinnamomum glaziovii) 

Margem pouco revoluta  
 
 

Hernandiaceae (Sparattanthelium 
botocudorum) 

Lauraceae (Cinnamomum) 

58  
Planta com notório engrossamento nos nós Piperaceae (Piper) 

Sem esta característica 59 

59  

Folha discolor; casca interna vermelha Styracaceae (Styrax) 

Sem estas características 
 
 
 
 

Boraginaceae (Cordia) 

Cardiopteridaceae (Citronella) 

Peraceae (Pera) 

Phytolaccaceae (Phytolacca dioica) 

Solanaceae 

60  
Margem serriada  61 

Outro tipo margem  62 

61  

Com dentes pouco evidentes, restritos ao 
terço superior do limbo; casca interna arenosa  

Aquifoliaceae (Ilex) 
 

Com dentes evidentes, restritos ao terço 
superior do limbo; casca interna fibrosa 

Boraginaceae (Cordia americana) 
 

62  

Nervação triplinérvia ou subtriplinérvia 
 
 
 

Asteraceae (Baccharis, Symphyopappus) 

Euphorbiaceae (Alchornea) 

Salicaceae (Banara) 

Malvaceae (Luehea) 

Outro tipo de nervação 63 

63  
Presença de gema apical ferrugínea 64 

Planta sem esta característica 66 
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64  

Casca interna preta ou avermelhada 65 
Casca interna branco-amarelada Symplocaceae (Symplocos) 

65  

Casca interna preta Asteraceae 
Casca interna vermelha Styracaceae (Styrax) 

66  

Gema apical subulada e curva Symplocaceae (Symplocos) 
Gema sem esta característica 67 

67  

Folha falcada; planta típica de áreas aluviais Salicaceae (Salix humboldtiana) 
Planta sem esta característica 68 

68  

Ramos lenticelados; pecíolos vermelhos 
 
 

Celastraceae (Plenckia populnea) 
Celastraceae (Maytenus boaria) 
Salicaceae (Azara uruguayensis) 

Planta sem esta característica 

Theaceae (Laplacea fruticosa) 

Lecythidaceae (Carianiana) 

Rhamnaceae (Rhamnus) 

Styracaceae (Styrax) 

Quillajaceae (Quillaja brasiliensis) 

Escalloniaceae (Escallonia) 
 
 
 
 

2.3 - Filotaxia Alterna-congesta (Chave 2.C)
 

1 
Margem lobada ou fendida 2 
Outro tipo de margem 6 

2 
Trilobada 3 
Multilobada ou fendida 4 

3 

Planta sem lactescência Malvaceae (Sterculia) 

Planta lactescente Euphorbiaceae (Cnidoscous) 

4 
Fendida Urticaceae (Cecropia) 
Multilobada 5 

5 

Presença de estípulas filiformes Araliaceae (Oreopanax) 

Presença de estípulas terminais 
 

Malvaceae (Sterculia) 
Urticaceae (Pourouma guianensis) 

6 
Planta lactescente 7 
Planta sem lactescência 12 

7 
Látex amarelo ou esverdeado Calophyllaceae (Kielmeyera) 
Látex branco, translúcido ou avermelhado 8 

8 

Látex translúcido; margem fendida Urticaceae (Cecropia) 
Látex branco ou avermelhado; outro tipo de 
margem 9 

9 
Planta com espinho no ápice dos ramos Sapotaceae (Sideroxylon obtusifolium) 
Planta sem esta característica 10 

10 

Com lenticelas nos ramos 
 

Apocynaceae (Aspidosperma) 
Sapotaceae (Chrysophyllum) 

Sem lenticelas 11 
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11 

Látex branco 
 
 

Calophyllaceae (Kielmeyera) 
Sapotaceae (Manilkara, Pouteria) 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae (Micrandra) 

Látex avermelhado Euphorbiaceae (Croton) 

12 

Presença de estípula 13 

Ausência de estípula 19 

13 
Presença de ócrea Polygonaceae 
Sem esta característica 14 

14 
Presença de ramenta Erythroxylaceae (Erythroxylum) 

Sem esta característica 15 

15 
Estípula terminal; cicatriz linear no pecíolo Magnoliaceae (Magnolia) 
Sem estas características 16 

16 
Estípula intrapeciolar Araliaceae (Dendropanax) 
Estípula fimbriada ou estreita 17 

17 

Lâmina foliar tendendo a cordada Malvaceae 
Lâmina de outro formato 18 

18 

Pecíolo entumescido Elaeocarpaceae (Sloanea) 

Pecíolo não entumescido Phyllanthaceae (Richeria) 

19 
Bordo inteiro 20 
Bordo não inteiro 29 

20 

Presença de pontuações ou estrias negras no 
limbo 21 
Sem esta característica 23 

21 

Folhas aromáticas; longopecioladas 
 

Araliaceae (Dendropanax cuneatus) 
 

Folha sem odor marcante; curtopecioladas 22 

22 

Base geralmente revoluta; folha geralmente 
menor que 20 cm 

Primulaceae (Myrsine) 
 

Base não revoluta; folha maior que 20 cm Primulaceae (Geissanthus ambiguus) 

23 
Folhas com cheiro de safrol 

Lauraceae (Ocotea odorífera) 

Lauraceae (Mezilaurus) 
Folha sem este cheiro 24 

24 
Folhas com cheiro de terebintina (manga) Anacardiaceae (Anacardium, Schinus, Lithrea) 

Folhas sem este cheiro 25 

25 

Presença de gema apical ferrugínea Combretaceae (Terminalia) 

Sem esta característica 26 

26 
Três ou mais nervuras partindo da base Hernandiaceae (Hernandia guianensis) 
Nervação peninérvia 27 

27 

Presença de pontuações translúcidas imersas 
no limbo 

Rutaceae (Esenbeckia grandiflora) 
Rutaceae (Pilocarpus pauciflorus) 

Sem pontuações translúcidas 28 
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28 

Presença de domácias em fenda Lauraceae (Ocotea indecora)  

Sem domácias 
 
 
 

Boraginaceae (Cordia) 

Combretaceae (Buchenavia, Terminalia)  

Lecythidaceae (Couroupita)  

Bonnetiaceae (Bonnetia  stricta)  

29 

Folha muito áspera e rígida; planta típica do 
Cerrado 

Dilleniaceae (Curatella  americana)  
 

Planta sem esta característica 30 

30 
Folha serriada no terço superior Boraginaceae (Cordia  americana)  
Planta sem esta característica 31  

31 

Folha com margem espinhosa Celastraceae (Maytenus) 
Planta sem esta característica 32 

32 

Nervuras secundárias se expandem além do 
bordo da folha 

Clethraceae (Clethra) 
 

Nervuras secundárias acescendentes  Violaceae (Amphirrhox  longifolia)  
 

2.4 - Filotaxia Oposta (Chave 2.D) 
 

1 
Presença de nervura marginal coletora 2 

Planta sem esta característica 4 

2 
Glândula escura no ápice do limbo Lythraceae  (Lafoensia)  

Planta sem esta característica 3 

3 

Par de nectários próximo ao pecíolo 
 

Vochysiaceae  (Qualea)  

Malpighiaceae  (Bunchosia)  

Ausência de nectários Myrtaceae 

4 
Presença de raízes aéreas ou respiratórias 5 

Planta sem esta característica 6 

5 

Pecíolo Vermelho Combretaceae  (Laguncularia)  

Planta sem esta característica 
 

Acanthaceae  (Avicennia)  

Rhizophoraceae  (Rhizophora)  

6 

Presença de pontuações translúcidas imersas 
no limbo 

7 
 

Sem pontuações translúcidas 9 

7 

Sem estípula 

Myrtaceae 
Siparunaceae (Siparuna)  

Com estípulas 8 

8 

Presença de estípula interpeciolar  Rubiaceae (Rustia)  
Estípula intrapeciolar vascularizada Rutaceae  (Metrodorea  maracasana)  

9 

Nervação curvinérvia Melastomataceae  
Outro tipo de nervação 10  

10 

Nervação triplinérvia ou subtriplinérvia 11  
Outro tipo de nervação 13 

11 

Folha bastante áspera na face adaxial Urticaceae  (Boehmeria  caudata)  
Planta sem esta característica 12 
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12 

Ramos geralmente providos de espinhos e 
lenticelas 

Loganiaceae (Strychnos) 
 

Sem esta característica Rhamnaceae (Colubrina glandulosa) 

13 
Planta lactescente 14 
Planta sem latescência 23 

14 
Presença de espinhos nos ramos Sapotaceae (Sideroxylon obtusifolium) 
Planta inerme 15 

15 
Presença de estípulas 16 
Ausência de estípulas  17 

16 

Estípula terminal  Moraceae (Bagassa guianensis) 

Estípula intrapeciolar Malpighiaceae (Lophanthera lactescens) 

17 
Látex esverdeado Clusiaceae (Garcinia gardneriana) 
Látex de outra cor 18 

18 
Látex alaranjado Hypericaceae (Vismia) 
Látex de outra cor 19 

19 
Látex amarelado 20 
Látex de outra cor 21 

20 

Ramos e folhas novas suculentas Clusiaceae (Clusia criuva) 

Ramos e folhas novas não suculentas 
 
 

Calophyllaceae (Calophyllum brasiliense) 
Clusiaceae (Platonia) 
Clusiaceae (Symphonia globulifera) 

21 
Látex incolor Apocynaceae (Malouetia) 
Látex leitoso 22 

22 

Folhas dísticas Apocynaceae (Hancornia speciosa) 

Folhas oposto-cruzadas 
 

Apocynaceae (Ambelania, Himatanthus, 
Tabernaemontana) 

23 
Presença de estípulas 24 
Ausência de estípulas  29 

24 
Estípulas interpeciolares 25 
Outro tipo de estípula 28 

25 
Planta armada Rubiaceae (Chomelia, Randia) 
Planta inerme 26 

26 

Estípula interpeciolar bipartida 
 

Rubiaceae (Psychotria) 

Quiinaceae (Quiina) 
Outro tipo de estípula 27 

27 

Estípula interpeciolar foliácea Quiinaceae (Quiina) 

Outro tipo de estípula interpeciolar Rubiaceae (Coutarea, Ixora, Rudgea) 

28 

Presença de ócrea Chloranthaceae (Hedyosmum) 

Estípulas intrapeciolares 
 
 

Rhamnaceae (Rhamnidium) 
Loganiaceae (Antonia ovata) 

Malpighiaceae (Byrsonima) 

29 

Ramos quadrangulares ou nitidamente 
achatados 

30 
 

Ramos sem esta característica 33 
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30 
Ramos novos achatados, com alas sutis Melastomataceae (Mouriri) 
Ramos quadrangulares 31 

31 
Folha áspera como uma lixa Verbenaceae  (Aloysia) 

Folha sem esta característica 32 

32 

Presença de glândulas côncavas e elípticas na 
base do limbo 

Verbenaceae  (Citharexylum) 
 

Planta sem esta característica 
 

Lamiaceae (Aegiphila, Hyptidendron) 
Verbenaceae  (Duranta vestita) 

33 

Casca interna preta 
 

Asteraceae (Piptocarpha) 
 

Casca interna de outra cor 34 

34 
Folhas e ramos aromáticos 35 
Folhas e ramos não aromáticos 36 

35 

Pontuações translúcidas e odor fétido Siparunaceae (Siparuna) 

Sem pontuações translúcidas e odor agradável Lauraceae (Nectandra oppositifolia) 

36 

Margem serriada a denteada 
 

Monimiaceae (Hennecartia omphalandra) 
Monimiaceae (Mollinedia) 

Margem inteira a crenada 37 

37 

Presença de domácias evidentes ao longo da 
nervura mediana da face abaxial 

Oleaceae (Chionanthus) 
 

Sem domácias evidentes 38 

38 

Planta que oxida bastante ao secar 39 

Planta sem esta característica 40 

39 

Ramos ou gemas com pilosidade ferrugínea Nyctaginaceae (Guapira, Neea)  

Folhas congestas; oposto-cruzadas Nyctaginaceae (Pisonia) 

40 
Ramos ligeiramente suculentos Clusiaceae (Tovomitopsis  paniculata) 
Ramos não suculentos 41 

41 

Planta exclusiva da restinga litorânea Bignoniaceae (Tabebuia  cassinoides) 

Planta que ocorre em outras formações 
 
 
 
 

Celastraceae (Peritassa, Salacia, Tontelea) 

Vochysiaceae  (Erisma) 
Monimiaceae (Mollinedia) 
Ericaceae (Agarista) 

Lythraceae (Physocalymma scaberrimum) 
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2.5 - Filotaxia Verticilada (Chave 2.E)

 

1 

Planta com lactescência 2 
Plantas sem lactescência 3 

2 

Presença de caulifloria ou vestígios  Sapotaceae (Pradosia) 

Sem caulifloria ou vestígios 

 

Apocynaceae (Aspidosperma, Couma, 

Rauvolfia) 

3 

Planta armada 4 
Planta inerme 5 

4 

Presença de um par de glândulas no ápice do 

pecíolo 
Verbenaceae  (Citharexylum) 

 

Ausência de glândulas no pecíolo 

 

Berberidaceae (Berberis) 

Santalaceae (Acanthosyris spinescens) 

5 

Margem inteira 6 
Margem serreada 13 

6 

Presença de glândulas no pecíolo 7 
Ausência de glândulas no pecíolo 8 

7 

Presença de um par de glândulas no ápice do 

pecíolo 
Verbenaceae  (Citharexylum) 
 

Presença de nectário na base do pecíolo Vochysiaceae  (Qualea) 

8 

Presença de estípula terminal e cicatriz de 

estípula interpeciolar 
Rubiaceae (Amaioua) 

 
Planta sem esta característica 9 

9 

Odor típico de safrol em toda a planta Lauraceae (Ocotea) 

Sem este odor típico 10 

10 

Presença de glândulas translúcidas do limbo Myrtaceae (Eugenia, Myrcia) 

Sem glândulas translúcidas 11 

11 

Folhas com ápice apiculado Ericaceae (Agarista) 

Outro tipo de ápice  12 

12 

Folhas com ápice emarginado Vochysiaceae  (Vochysia ) 

Outro tipo de ápice 

 

 

 

Bignoniaceae (Crescentia) 

Quiinaceae (Lacunaria) 

Vochysiaceae  (Salvertia convallariodora) 

Vochysiaceae  (Vochysia ) 

13 

Folhas ásperas, como uma lixa Verbenaceae (Aloysia) 

Folhas sem esta característica Monimiaceae (Hennecartia) 
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3 - Folha Bifoliolada (Chave 3)
 

1 

Folíolos fundidos Fabaceae  (Bauhinia)  

Folíolos livres 
 
 
 
 
 

Fabaceae-Caesalpinoideae  (Cynometra, 
Guibourtia, Hymenaea)  
Fabaceae-Caesalpinoideae  (Macrolobium  
bifolium)  
Fabaceae-Faboideae  (Peltogyne)  
Zygophyllaceae  (Bulnesia  sarmientoi)  

 

4 - Folha Trifoliolada (Chave 4)
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1  

Filotaxia oposta 2 
Filotaxia alterna 7 

2  

Presença de pontuações translúcidas 3 
Ausência de pontuações 5 

3  

Pecíolo amplexicaule com esporão  Rutaceae (Metrodorea) 
Planta sem esta característica 4 

4  

Presença de domácias em cripta na face 

abaxial dos folíolos  
Rutaceae (Balfourodendron) 
 

Planta sem esta característica Rutaceae (Esenbeckia, Helietta) 

5  

Presença de estípulas 6 
Ausência de estípulas Bignoniaceae (Tabebuia) 

6  

Estípula foliácea  Cunoniaceae (Lamanonia) 

Outro tipo de estípula Caryocaraceae (Caryocar) 

7  

Planta com espinhos ou acúleos Fabaceae-Faboideae (Erythrina) 

Planta inerme 8 

8  

Planta lactescente Euphorbiaceae (Hevea) 

Planta sem lactescência 9 

9  

Folhas com cheiro de terebintina (manga) 

 

Anacardiaceae (Lithrea molleoides) 

Burseraceae (Protium) 

Folhas sem este cheiro  10 

10  

Margem serreada  Sapindaceae (Allophylus) 

Margem inteira ou crenulada 11 

11  

Presença de pontuações translúcidas 

 

Rutaceae (Esenbeckia pumila) 

Rutaceae (Galipea) 

Ausência de pontuações 12 

12  

Presença de estípulas ou cicatrizes 13 

Ausência de estípulas ou cicatrizes 

 

 

 

Capparaceae (Crateva tapia) 

Connaraceae (Connarus regnellii) 

Connaraceae (Rourea) 

Meliaceae (Trichilia claussenii) 
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5 - Folha Digitada (Chave 5) 

 

1 

Filotaxia oposta 2 
Filotaxia alterna 4 

2 

Presença de estípula foliácea Cunoniaceae (Lamanonia) 

Ausência de estípula 3 

3 

Ramos jovens quadrangulares  Lamiaceae (Vitex) 

Ramos sem esta característica 

 

 

 

Bignoniaceae (Cybistax antisyphilitica) 

Bignoniaceae (Paratecoma peroba) 

Bignoniaceae (Godmania, Handroanthus, 

Sparattosperma (Tabebuia , Zeyheria) 

4 

Planta armada 5 

Planta inerme 6 

5 

Planta lactescente Caricaceae (Jacaratia) 

Planta sem lactescência Malvaceae (Ceiba) 

6 

Presença de duas glândulas no final do 

pecíolo, junto à inserção dos peciólulos 
Euphorbiaceae (Joannesia) 

 

Planta sem esta característica 
 
 

Araliaceae (Schefflera) 

Bixaceae (Cochlospermum) 

Malvaceae (Pseudobombax) 
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13 

Folíolos sésseis Malvaceae (Eriotheca) 

Folíolos peciolados 14  

14 

Planta armada Fabaceae-Faboideae (Erythrina)  

Planta inerme 15 

15 

Folíolos ovalados a deltóides Fabaceae-Faboideae (Platycyamus  regnellii)  

Folíolos elípticos a lanceolados Fabaceae-Faboideae (Clitoria)  
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6 - Folha Pinada (Chave 6)
 

1 

Ráquis terminando em apêndice ou gema de 

crescimento 
2 
 

Ráquis sem esta característica 3 

2 

Margem inteira a crenulada 

 

 

 

 

 

 

Fabaceae-Faboideae (Peltogyne nitens) 

Fabaceae-Faboideae (Platypodium) 

Meliacceae (Cabralea) 

Meliaceae (Guarea) 

Sapindaceae (Magonia pubescens) 

Sapindaceae (Matayba) 

Sapindaceae (Sapindus) 

Margem serreada Sapindaceae (Cupania) 

3 

Filotaxia oposta 4 
Filotaxia alterna 6 

4 

Presença de ráquis alado Cunoniaceae (Weinmannia) 

Planta sem esta característica 5 

5 

Presença de pontuações translúcidas; margem 

inteira Fabaceae-Faboideae (Platymiscium) 

Ausência de pontuações translúcidas; margem 

serreada Adoxaceae (Sambucus australis) 

6 

Folhas paripinadas (sem folíolo terminal) 7 
Folhas imparipinadas (com folíolo terminal 
ou subterminal) 18 

7 

Presença de glândulas translúcidas no limbo 
8 

Ausência de glândulas translúcidas 12 

8 

Planta armada Rutaceae (Zanthoxylum) 

Planta inerme 9 

9 

Presença de estípulas ou cicatrizes 10 

Ausência de estípulas ou cicatrizes Rutaceae (Pilocarpus pennatifolius) 

10 

Presença de ráquis alado  Fabaceae-Faboideae (Dipteryx alata) 

Planta sem esta característica 11 

11 

Glândulas em forma de pontos 

 

 

 

Fabaceae-Caesalpinoideae (Copaifera) 

Fabaceae-Caesalpinioideae (Diptychandra 

aurantiaca) 

Fabaceae-Faboideae (Pterodon, Taralea ) 

Glândulas em forma de traços 

 

 

Fabaceae-Caesalpinioideae (Copaifera) 

Fabaceae-Caesalpinioideae (Myroxylon 

peruiferum) 

12 

Presença de ráquis alado 13 
Ausência de ráquis alado 14 

13 

Presença de nectários extraflorais Fabaceae-Mimosoideae (Inga) 
Ausência de nectários extraflorais Fabaceae-Faboideae (Swartzia) 
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14  

Presença de nectários extraflorais entre os 

folíolos  

Fabaceae-Caesalpinioideae (Cassia, Senna) 
Fabaceae-Mimosoideae (Inga) 

Ausência de nectários extraflorais 15 

15  

Folíolos opostos a subopostos 16 
Folíolos alternos  17  

16  

Margem inteira  

 

 

 

Fabaceae-Faboideae (Sclerolobium) 
Meliaceae (Canjerana, Cedrela, Guarea) 
Fabaceae-Caesalpinoideae (Tachigali ) 
Sapindaceae (Magonia pubescens) 

Margem crenada a denteada Proteaceae (Roupala) 

17  

Margem inteira  

 

Sapindaceae (Magonia pubescens) 

Sapindaceae (Matayba) 

Margem crenada a denteada 

 

Sapindaceae (Cupania) 

Sapindaceae (Diatenopteryx sorbifolia) 

18  

Folhas com cheiro de terebintina (manga) 19 
Ausência de cheiro de terebintina  22 

19  

Margem inteira a crenulada 20 
Margem crenada a denteada 21 

20  

Planta Armada 

 

Anacardiaceae (Schinopsis brasiliensis) 

Burseraceae (Commiphora leptophloes) 

Planta inerme 

 

 

 

 

Anacardiaceae (Astronium, Myracrodruon, 

Spondias, Tapirira ) 

Anacardiaceae (Antrocaryon amazonicum) 

Anacardiaceae (Lithrea molleoides) 

Burseraceae (Protium, Trattinnickia) 

21  

Presença de ráquis alado  Anacardiaceae (Schinus) 

Planta sem esta característica Anacardiaceae (Thyrsodium) 

22  

Folíolos alternos  23 

Folíolos opostos a subopostos 30 

23  

Planta armada 24 

Planta inerme 26 

24  

Espinhos/acúleos simples 25 

Espinhos/acúleos ramificados 
Fabaceae-Caesalpinioideae (Gleditsia 

amorphoides) 

25  

Espinhos/acúleos pontiagudos Fabaceae-Faboideae (Machaerium) 

Acúleos mameliformes, bífidos ou trífidos 

 
Rutaceae (Zanthoxylum) 

Fabaceae-Faboideae (Machaerium) 

26  

Presença de glândulas translúcidas no limbo 27 

Ausência de glândulas translúcidas 28 
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27  

Glândulas em forma de pontos Fabaceae-Faboideae (Machaerium) 

Glândulas em forma de traços 

 

Fabaceae-Faboideae (Myroxylon peruiferum) 
Fabaceae-Faboideae (Myrocarpus) 

28  

Presença de domácias "em bolsa" nas axilas 

das nervuras secundárias 
29 
 

Ausência de domácias 

 

 

 

 

 

 

Fabaceae 
Fabaceae-Caesalpinioideae (Holocalyx 
balansae) 
Fabaceae-Faboideae (Ateleia glazioveana) 
Fabaceae-Faboideae (Dalbergia) 
Fabaceae-Faboideae (Peltogyne nitens) 

Picramniaceae (Picramnia) 

29  

Margem inteira  Sapindaceae (Matayba, Sapindus) 

Margem serreada  Sapindaceae (Cupania) 

30  

Presença de glândulas translúcidas no limbo 31 

Planta sem esta característica 32 

31  

Pecíolo, ráquis e folíolos com pontoações 

alaranjadas evidentes 

Fabaceae-Faboideae (Centrolobium) 

 

Presença de glândulas translúcidas no limbo 

 

Rutaceae (Pilocarpus) 

Fabaceae-Faboideae (Dalbergia, Lonchocarpus) 

32  

Presença de ráquis alado  Fabaceae-Faboideae (Swartzia langsdorffii) 

Planta sem esta característica 33 

33  

Presença de domácias nas axilas das nervuras 

secundárias  

34 

 

Ausência de domácias 36 

34  

Margem serreada  Sapindaceae (Cupania) 

Margem inteira  35 

35  

Domácias "em tufo de pelos"  Meliaceae (Trichilia) 

Domácias "em bolsa" 

Sapindaceae (Matayba, Sapindus)  

Sapindaceae (Magonia pubescens) 

36  

Presença de estípulas ou cicatrizes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabaceae-Faboideae (Lonchocarpus) 

Fabaceae-Faboideae (Luetzelburgia) 

Fabaceae-Faboideae (Acosmium subelegans) 

Fabaceae-Faboideae (Ormosia) 

Fabaceae-Faboideae (Andira) 

Fabaceae-Faboideae (Dalbergia) 

Fabaceae-Faboideae (Sweetia fruticosa) 

Fabaceae-Caesalpinioideae (Cenostigma) 

Fabaceae-Caesalpinioideae (Melanoxylon 

brauna) 

Ausência de estípulas ou cicatrizes 37 
 

 

37 

Margem inteira 

 

Meliaceae (Trichilia)  

Fabaceae-Faboideae  (Ateleia  glazioveana)  

Margem crenada a denteada 

 

 

Proteaceae  (Euplassa, Roupala)  

Sapindaceae  (Diatenopteryx  sorbifolia)  

Simaroubaceae  (Picrasma  crenata)  
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7 - Folha Bipinada (Chave 7)
 

1 

Filotaxia oposta Bignoniaceae (Jacaranda) 

Filotaxia alterna 2 

2 

Folha unijuga (com apenas um par de pinas) 3 
Folha multijuga (com mais de um par de 

pinas) 5 

3 

Foliólulos lineares; de até 5 mm de largura Fabaceae-Mimosoideae (Calliandra) 

Foliólulos de outros formatos; maiores que 5 

mm de largura 
4 
 

4 

Presença de nectários extraforais no pecíolo 

ou ráquis 
Fabaceae-Mimosoideae (Zygia) 

 
Ausência de nectários extraforais no pecíolo 

ou ráquis 
Bignoniaceae (Microlobius foetidus) 

 

5 

Folha com até duas jugas (com até dois pares 

de pinas) 
6 
 

Folha com mais de duas jugas (com mais de 

dois pares de pinas) 7 

6 

Imparibipinada 

Fabaceae-Caesalpinoideae (Poincianella 

pyramidalis) 

Paribipinada 

 

 

 

 

 

 

Fabaceae-Mimosoideae (Calliandra) 

Fabaceae-Mimosoideae (Mimosa balduinii) 

Fabaceae-Caesalpinoideae (Poincianella) 

Fabaceae-Mimosoideae (Pityrocarpa 

moniliformis) 

Fabaceae-Mimosoideae (Enterolobium 

gummiferum) 

7 

Imparibipinada (com número ímpar de pinas) 8 
Paribipinada (com número par de pinas) 9 

8 

Pinas opostas 

 

 

Fabaceae-Caesalpinoideae (Poincianella 

pluviosa) 

Fabaceae-Caesalpinoideae (Libidibia) 

Pinas alternas 

 

 

 

Fabaceae-Caesalpinoideae (Poincianella 

pluviosa) 

Fabaceae-Caesalpinoideae (Paubrasilia  

echinata) 

9 

Pinas opostas 10 

Pinas alternas 19 

10 

Presença de nectários extraflorais no pecíolo 

ou ráquis 11 
Ausência de nectários extraflorais no pecíolo 

ou ráquis 17 
 

136

  
PLANTAS DO BRASIL - MANUAL DE DENDROLOGIA                                                                                                                                                                                                                                             CHAVE DENDROLÓGICA

Licenciado para: Fernando Santiago Santos  109.171.268-90  fernandosrq@gmail.com



 

11  

Planta armada 12 
Planta inerme 13 

12  

Estípula modificada em espinho. Comumente 

aparece em pares na base da folha.  

Fabaceae-Mimosoideae (Chloroleucon) 
Fabaceae-Mimosoideae (Vachellia caven) 

Outro tipo de espinho/acúleo 
 
 

Fabaceae-Mimosoideae (Senegalia) 
Fabaceae-Mimosoideae (Mimosa) 
Fabaceae-Mimosoideae (Piptadenia) 

13  

Foliólulos lineares; de até 5 mm de largura 14 

Foliólulos de outros formatos; maiores que 5 

mm de largura  

 

 

 

 

 

Fabaceae-Mimosoideae (Samanea) 

Fabaceae-Mimosoideae (Stryphnodendron) 

Fabaceae-Mimosoideae (Abarema, Mimosa) 

Fabaceae-Mimosoideae (Enterolobium 

gummiferum) 

Fabaceae-Mimosoideae (Pityrocarpa 

moniliformis) 

14  

Nectários extraflorais arredondados 15 
Nectários extraflorais alongados 16 

15  

Presença de nectário no pecíolo 

 

 

Fabaceae-Mimosoideae (Albizia) 

Fabaceae-Mimosoideae (Abarema) 

Fabaceae-Mimosoideae (Mimosa) 

Ausência de nectário no pecíolo 

 

 

Fabaceae-Mimosoideae (Enterolobium 

contortisiliquum) 

Fabaceae-Mimosoideae (Mimosa) 

16  

Ráquis achatado na região do nectário Fabaceae-Mimosoideae (Parkia) 

Sem esta característica 
 
 

Fabaceae-Mimosoideae (Anadenanthera, 

Mimosa, Piptadenia) 

Fabaceae-Mimosoideae (Parapitadenia rigida) 

17  

Presença de pilosidade ferrugínea na ráquis e 

nos ramos jovens  

 

 

Fabaceae-Mimosoideae (Dimorphandra) 

Fabaceae-Caesalpinoideae (Peltophorum 

dubium) 

Fabaceae-Mimosoideae (Calliandra) 

Planta sem esta característica 18 

18  

Folhas maiores que 50 cm  Fabaceae-Caesalpinioideae (Schizolobium) 

Folhas menores que 50 cm  Fabaceae-Caesalpinoideae (Libidibia) 

19  

Presença de nectários extraflorais no pecíolo 

ou ráquis  
Fabaceae-Mimosoideae (Mimosa) 

 

Ausência de nectários extraflorais no pecíolo 

ou ráquis  20 
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20 

Planta armada 
 

Fabaceae-Caesalpinoideae (Paubrasilia  

echinata) 

Planta inerme 21 

21 

Folíolulos menores que 5 mm de largura 

 

Fabaceae-Caesalpinoideae (Peltophorum 

dubium) 

Foliólulos maiores que 5 mm de largura 22 

22 

Margem inteira Rutaceae (Dictyoloma vandellianum) 

Margem serreada Sapindaceae (Dilodendron bipinnatum) 
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V

CARACTERÍSTICAS DENDROLÓGICAS DAS 
PRINCIPAIS FAMÍLIAS BOTÂNICAS BRASILEIRAS

Adoxaceae
Folhas compostas, imparipinadas, opostas, com margem serreada. Plantas inermes e sem lactescência. 

Sambucus (sabugueiro)

Anacardiaceae
Folhas alternas, sem estípulas, simples ou, geralmente, compostas imparipinadas. Às vezes armadas e com 
resina inconspícua. Nervuras laterais terminam na margem da folha. Odor típico de terebintina (manga).

Folhas compostas imparipinadas: Myracrodruon (aroeira, pau-ferro), Spondias (umbu, cajá)
Com ráquis alado: Schinus (aroeira)
Folhas simples: Lithrea (bugreiro)

Annonaceae
Folhas simples, alternas dísticas, com margem inteira, sem estípulas. Ramos geralmente em zig-zag. Odor 
típico, em virtude da presença de óleos voláteis.

Annona (ariticum, araticum, fruta-do-conde, marôlo), Duguetia (pindaíba), Xylopia (embira, pindaíba)

Apocynaceae
Folhas simples, alternas, opostas, espiraladas ou verticiliadas, sem estípulas. Plantas inerme e lactescentes. 
Ramos jovens comumente com lenticelas e lactescência. 

Folhas alternas, espiraladas: Aspidosperma (peroba, guatambu)
Folhas opostas, congestas: Tabernaemontana (leiteira)
Folhas verticiladas: Aspidosperma (peroba, guatambu), Rauvolfia (pra-tudo)

Aquifoliaceae
Folhas simples, alternas, geralmente cartáceas; podem ou não conter estípulas, sendo estas, via de regra, 
caducas. Casca interna arenosa (siliciosa).

Ilex (erva-mate, caúna, congonha)
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Araliacceae
Folhas alternas, simples ou compostas digitadas, bi ou tripinadas, com estípulas apicais.

Folhas simples: Dendropanax (maria-mole)
Folhas digitadas: Schefflera (mandiocão, morototó)
Bi e tripinadas: Aralia (carobão)

Araucariaceae
Folhas simples, alternas, espiraladas, escamiformes, coriáceas, com ápice pungente (espinhoso).

Araucaria (pinheiro-brasileiro, pinheiro-do-paraná)

Arecaceae
Plantas sem ramificações (monopodial), geralmente com cicatrizes peciolares (anéis) no estipe. Folhas 
paralelinérvias, sem estípulas, com bainha e agrupadas na extremidade do estipe. As folhas não são 
consideradas “compostas” na linguagem botânica pela origem inteira destas, no entanto, comumente usam-
se os termos “pinas”, “segmentos” e “folíolos” para designar suas divisões.

Acrocomia (macaúba, bocaiúva, macaíba), Attalea (indaiá, piaçaba), Bactris (tucum), Butia (butiá), Euterpe 
(palmito), Geonoma (guaricana, rabo-de-peixe), Syagrus (coquinho, jerivá)

Asteraceae
Folhas simples, alternas, sem estípulas, geralmente pilosas. Casca interna muitas vezes preta, textura 
arenosa.

Moquiniastrum (cambará), Piptocarpha (vassourão-branco, vassourão), Vernonanthura (vassourão-preto)

Berberidaceae
Folhas alternas, simples, com margem inteira, opostas ou verticiladas, sem estípulas. Plantas armadas, sem 
lactescência.

Berberis (espinho-de-judeu, espinho-de-são-joão, são-joão)

Bignoniaceae
Folhas opostas, simples ou compostas digitadas, pinadas ou bipinadas, sem estípulas. Inerme e sem 
lactescência.

Folhas digitadas: Cybistax, Handroanthus, Tabebuia, Zeyheria (ipês)
Folhas simples: Tabebuia cassinoides (caxeta)
Folhas pinadas: Tecoma (exótica – ipê-de-jardim)
Folhas bipinadas: Jacaranda (caroba, carobinha)

Bixaceae
Folhas alternas, simples, inteiras, palmatilobada ou compostas, com estípulas, usualmente caducas. 
Exsudação de coloração amarelada a vermelhada-alaranjadada.

Bixa (urucum), Cochlospermum (algodão-do-cerrado, quebra-facão)

Boraginaceae
Folhas simples, alternas, de margem inteira ou serreada. 

Cordia (babosa-branca, freijó, guajuvira, louro, louro-pardo, maria-preta)
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Burseraceae
Folhas alternas, espiraladas, compostas, geralmente imparipinadas, eventualmente trifolioladas, nervação 
peninérvia, presença de estípulas. Odor típico de terebintina (manga).

Bursera (imburana, pau-santo), Protium (almecegueira, breu, almesca)

Cactaceae
Folhas reduzidas a espinhos. Caule suculento (ramo), externamente esverdeado, com função 
fotossintetizante, muitas vezes articulado, compresso, cilíndrico, costado ou tuberculado. 

Brasiliopuntia (cacto-pé-de-mamão), Cereus (mandacaru, tuna), Pereskia (ora-pro-nobis, carne-de-pobre)

Calophyllaceae
Folhas simples, opostas, sem estípulas, margem inteira, geralmente coriáceas, nervação expressiva. Inerme e 
lactescente. Látex de intensidade e coloração variada, geralmente amarelo/esverdeado.

Calophyllum (guanandi), Caraipa (camaçari, tamaquaré), Kielmeyera (pau-santo, folha-santa, saco-de-boi)

Canellaceae
Folhas simples, alternas, margem inteira, com glândulas translucidas pontilhadas, sem estípulas. Plantas 
inermes, sem lactescência, aromáticas e com sabor picante em todas as partes.

Cinnamodendron (pimenteira)

Cannabaceae
Folhas simples, geralmente alternas dísticas, trinervadas, com margem serreada. Inermes ou armadas.

Celtis (esporão-de-galo, taleira), Trema (crendiúva, grandiúva, pau-pólvora, lixeira)

Cardiopteridaceae
Folhas simples, alternas, geralmente com domácias, margem e ápice eventualmente espinhosos.

Citronella (congonha, laranjeira-do-mato, laranjeira-do-banhado, pau-de-corvo)

Caricaceae
Folhas simples multilobadas ou compostas digitadas, sem estípulas. Plantas inermes ou armadas, 
lactescentes.

Folhas simples multilobadas: Vasconcellea (mamão-do-mato), 
Folhas compostas digitadas: Jacaratia (jacaratiá, jaracatiá)

Celastraceae
Folhas simples, alternas ou opostas, de margem inteira a serreada, às vezes espinhosas, com ou sem 
estípulas.

Maytenus (cancorosa, espinheira-santa, tiriveira), Plenckia (marmelinho, marmeleiro-do-campo)

Chrysobalanaceae
Folhas simples, alternas, com estípulas pequenas, margem inteira. Pecíolo, às vezes, com duas glândulas. 

Couepia (oiti, fruta-de-ema, angelim-bravo), Hirtella (macucurana, oiti-preto, cinzeiro), Licania (oiti)
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Clethraceae
Folhas simples, alternas espiraladas, congestas, com margem serreada. Nervuras secundárias se expandem 
além do bordo da folha, formando um tipo de apículo.

Clethra (carne-de-vaca, cajuja, pau-de-cinzas)

Clusiaceae
Folhas simples, opostas, sem estípulas, margem inteira, geralmente coriáceas, nervação pouco expressiva. 
Inerme e lactescente. Látex varia em abundância, densidade e cor, geralmente esbranquiçado, amarelado ou 
esverdeado.

Garcinia (bacopari), Clusia (abano, clúsia, mangue-da-praia)
 
Combretaceae
Folhas alternas ou opostas, inteiras, geralmente com nectários na base do pecíolo, às vezes congestas. Não 
possuem estípulas ou, por vezes, estas são inconspícuas. 

Buchenavia (mirindiba, amarelão), Terminalia (amarelinho, sarandi-amarelo, capitão, capitão-do-campo)

Cunnoniaceae
Folhas opostas, compostas, trifolioladas, digitadas ou imparipinadas, com ráquis alado, margem serreada. 
Estípulas interpeciolares, geralmente foliáceas.

Folhas trifolioladas ou digitadas: Lamanonia (guaperê, guaraperê)
Folhas imparipinadas, com ráquis alado: Weinmannia (gramamunha)

Dilleniaceae
Folhas simples, alternas espiraladas, inteiras ou recortadas, sem estípulas, geralmente bastante ásperas, 
devido à sílica em células epidérmicas presentes em suas estruturas.

Curatella (lixeira), Davilla (lixeirinha)

Ebenaceae
Folhas simples, alternas, raramente opostas ou subopostas, espiralada ou dísticas, com margem inteira. 

Diospyros (maria-preta, caqui-do-mato, caqui-do-cerrado, fruta-de-boi)

Elaeocarpaceae
Folhas simples, inteiras, alternas a opostas, com estípulas, pecíolos comumente entumecidos. Base do 
tronco muitas vezes com sapopemas em indivíduos adultos, especialmente em florestas equatoriais.

Crinodendron (cinzeiro-pataguá, árvore-de-brinco), Sloanea (sapopema)

Ericaceae
Folhas simples, alternas a verticiladas, geralmente coriáceas, longopecioladas, arqueadas pelo próprio peso, 
com estípulas próximas às gemas. Plantas inermes, sem lactescência.

Agarista (criúva)

Erythroxylaceae
Folhas simples, alternas, espiraladas ou congestas, geralmente coriáceas, com margem inteira. Estípula 
interpeciolares em forma de ramentas, estriadas ou não.

Erythroxylum (cocão, marmeleiro)
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Escalloniaceae
Folhas simples, alternas, espiraladas, de margem serreada. Planta inerme e não lactescente.

Escallonia (canudo-de-pito, esponjeira, piteira)

Euphorbiaceae
Folhas simples, alternas, espiraladas, com estípulas, margem geralmente serreada. Em geral, apresentam um 
par de glândulas na união do pecíolo com o limbo ou na base deste. É a única família a apresentar espécies 
com a combinação de glândulas e látex.

Folhas com glândulas e látex: Croton (urucurana), Sapium (leiteiro), Tetrorchidium (canemaçu, peroba-d'água-
amarela)
Folhas com glândulas e sem látex: Alchornea (tapiá), Hieronyma (licurana)

Fabaceae
Folhas compostas, pinadas ou bipinadas, alternas, com estípulas e pulvinos. Plantas inermes ou armadas. 
Esta família possui três subfamílias, outrora tratadas inclusive como famílias distintas, que, por possuírem 
características semelhantes, contribuem na segregação das espécies facilmente em campo. De maneira geral, 
a subfamília Caesalpinioideae possui folhas paripinadas ou paribipinadas, sem glândulas na ráquis; em 
Mimosoideae as folhas são bipinadas, com glândulas na ráquis; e, em Faboideae as folhas são imparipinadas. 
Tanto as espécies da subfamília Caesalpinioideae como as Faboideae comumente apresentam glândulas 
oleíferas no limbo, translúcidas ou não.
Caesalpinioideae
Folhas paribipinadas, sem glândulas na ráquis: Peltophorum (canafístula), Schizolobium (guapuruvú)
Folhas paripinadas: Cassia (canafístula), Copaifera (pau-de-óleo), Senna (chuva-de-ouro)
Folhas bifoliadas: Bauhinia (pata-de-vaca), Guibourtia (copaibeira), Hymenaea (jatobá)
Mimosoideae
Folhas bipinadas, com glândulas na ráquis: Albizia (angico, angico-amarelo, farinha-seca), Anadenanthera 
(angico, angico-preto, angico-cascudo, angico-do-cerrado), Mimosa (bracatinga), Piptadenia (angico, farinha-
seca), Enterolobium (timbaúva, orelha-de-mico)
Faboideae
Folhas imparipinadas: Centrolobium (araribá), Dalbergia (jacarandá, rabo-de-bugio), Lonchocarpus (timbó, 
embira-de-sapo, rabo-de-bugio), Myrocarpus (cabreúva)

Lamiaceae
Folhas simples ou compostas digitadas, opostas cruzadas, sem estípulas, com margem inteira ou serreada. 
Plantas inermes, sem exsudações, com ramos jovens quadrangulares.

Folhas simples: Aegiphila (pau-de-gaiola, pau-de-tamanco, tamanqueira)
Folhas digitadas: Vitex (tarumã, tarumã-romã, azeitona-da-terra, azeitona-brava)

Lauraceae
Folhas simples, alternas, sem estípulas, geralmente lanceoladas, com margem inteira, presença de domácias. 
Plantas inermes e aromáticas. Casca interna muitas vezes arenosa (siliciosa), ocasionalmente pastosa.

Aniba (pau-rosa, canela-cheirosa), Cinnamomum (canela-alho, canela-papagaio), Cryptocarya (canela-fogo), 
Nectandra (canelas), Ocotea (canelas, imbuia), Persea (pau-de-andrade)
Casca interna pastosa: Ocotea puberula (canela-sebo, canela-guaicá), Ocotea corymbosa (canela-pimenta)

Laxmaniaceae
Folhas simples, alternas, coriáceas, paralelinérvias, agrupadas nas extremidades dos ramos. 

Cordyline (uvarana, tuvarana, capim-de-anta)
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Monimiaceae
Folhas simples, opostas, sem estípulas, com pontuações translúcidas, margem serreada no terço superior. 
Planta inerme e aromática.

Hennecartia (gema-de-ovo, canema, mata-olho-branco), Mollinedia (pimenteira, pimenteirinha)

Moraceae
Folhas simples, alternas, com estípula terminal, geralmente com látex. É, até o momento, a única família 
registrada a apresentar uma espécie com a combinação de espinhos e látex.

Brosimum (leiteiro), Ficus (figueira), Sorocea (chincho)
Com espinhos e látex: Maclura tinctoria (taiúva-açu, taiúva)

Myristicaceae
Folhas simples, inteiras, alternas, dísticas, sem estípulas. Plantas de crescimento monopodial e ramificação 
verticilada.

Virola (bicuíba, bocuva, bicuíba-vermelha)

Myrtaceae
Folhas simples, opostas, sem estípulas, aromáticas, com margem inteira, pontuações translúcidas. Presença 
de nervura marginal coletora na maioria das espécies.

Eugenia (cagaita, cereja-do-rio-grande, grumixama, pitanga, uvaia), Campomanesia (cambuci, gabiroba, sete-
capote), Myrcia (cambuí, guamirim), Myrcianthes (guabijú, araça-do-mato), Psidium (araçá, goiaba)

Nyctaginaceae
Folhas simples, geralmente opostas, com margem inteira. Algumas espécies oxidam bastante ao secar, 
adquirindo coloração escura nas folhas.

Folhas alternas: Bougainvillea (primavera, primavera-arbórea, três-marias)
Folhas opostas: Neea (maria-mole, maria-mole-do-cerrado), Guapira (maria-mole), Pisonia (anzol-de-lontra, 
espora-de-galo)

Ochnacea
Folhas simples, alternas, de margem inteira a denteada, frequentemente brilhantes, estipuladas, com 
nervuras pouco espaçadas, comumente arqueadas.

Ouratea (farinha-seca, folha-de-castanha)

Oleaceae
Folhas simples, opostas, margem inteira, presença de domácias evidentes. 

Chionanthus (azeitona-do-mato, pitaguará), Priogymnanthus (pau-de-vidro, pau-de-sal)

Opiliaceae
Folhas alternas, simples, sem estípulas, peninérveas. 

Agonandra (tinge-cuia, amarelinho, quinze-cuia, pau-marfim, pau-marfim-do-cerrado)

Pentaphylacaceae
Folhas simples, alternas, com margem inteira ou finamente serreada.

Ternstroemia (pinta-moça, pinta-noiva)
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Lecythidaceae
Folhas simples, alternas, sem estípulas significativas. Plantas inermes, com presença de embira nos ramos. 
Ocasionalmente produzem gomas quando a casca interna é ferida.

Bertholletia (castanha-do-pará), Cariniana (jequitibá, jequitibá-rosa), Couratari (imbirema), Couriupita (abricó, 
abricó-de-macaco), Gustavia (jeniparana) Lecythis (sapucaia, castanha-sapucaia)

Loganiaceae
Folhas simples, opostas, trinervadas, com margem inteira, estípulas interpeciolares. Plantas armadas. 

Strychnos (pula-pula, esporão-de-galo, salta-martinho)

Lythraceae
Folhas simples, opostas, inteiras, com nervura marginal coletora, eventualmente uma glândula no ápice do 
limbo, sem presença de estípulas.

Lafoensia (dedaleiro, mirindiba, pacari)

Magnoliaceae
Folhas simples, alterna espiraladas, com margem inteira, estípulas apicais, com cicatriz no pecíolo, sem 
exsudações.

Magnolia (baguaçu, pinha-do-brejo)

Malpighiaceae
Folhas simples, opostas, de margem inteira. Presença de pelos em forma de “T” (tricomas malpighiáceos), 
principalmente nos pecíolos e nas partes jovens da maioria das espécies.

Bunchosia (cafezinho, caferana, ameixa-do-pará), Byrsonima (murici), Heteropterys (nó-de-corda), Lophanthera 
(chuva-de-ouro), 

Malvaceae
Folhas simples ou compostas digitadas, alternas, com margem inteira a lobada, muitas vezes estipuladas. 
Pecíolo geralmente entumecido na base ou ápice, inclusive em ambos, formando uma estrutura semelhante 
a um “haltere”. Plantas armadas ou inermes, eventualmente exsudam goma.

Folhas simples: Callianthe (algodoeiro, algodoeiro-do-mangue, algodão-da-praia), Guazuma (mutambo, 
embiru), Luehea (açoita-cavalo, ibatingui, mutamba-preta), Sterculia (chichá, pau-rei, chichá-do-cerrado)
Folhas digitadas, com acúleos: Chorisia (paineira), Pseudobombax (embiruçu)

Melastomataceae
Folhas simples, opostas, sem estípulas, curvinérvias. Casca externa reticulada em várias espécies.

Tibouchina (quaresmeira, manacá, manacá-da-serra, pau-de-flor), Miconia (jacatirão, jacatirão-açu, casca-de-
arroz)

Meliaceae
Folhas compostas, pinadas, eventualmente trifolioladas, alternas, sem estípulas. Presença de gemas de 
crescimento indeterminado na extremidade da folha de algumas espécies.

Folhas paripinadas: Cedrela (cedro), Cabralea (canjerana)
Folhas imparipinadas: Trichilia (catiguá, catiguá-da-folha-miúda)
Folhas trifolioladas: Trichilia claussenii (catiguá)
Folhas com gema de crescimento indeterminado: Guarea (baga-de-morcego)
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Peraceae
Folhas simples, alternas, de margem inteira. Plantas inermes, sem exsudado ou odor típico.

Chaetocarpus (amarelinho), Pera (chumbinho-madeira, sete-cascos, sapateiro, tamanqueiro)

Phyllanthaceae
Folhas simples, alternas, eventualmente com glândulas no limbo. Plantas inermes, com ou sem lactescência. 

Hieronyma (licurana, iricurana), Margaritaria (figueirinha, sobragirana)

Phytolaccaceae
Folhas simples, alternas, glabras, geralmente com margem ondulada. Plantas inermes ou armadas, 
eventualmente aromáticas.

Gallesia (pau-d'alho, pau-de-mau-cheiro, guararema), Phytolacca (umbu, ambu, celolão, portal-dos-pampas), 
Seguieria (pau d'alho)

Picramniaceae
Folhas alternas, compostas, pinadas. Plantas inermes, com gosto amargo característico.

Picramnia (pau-margo, amargoso, cedrinho, quássia)

Piperaceae
Folhas simples, alternas, com margem inteira, engrossamento típico nos nós, eventualmente cordadas. 
Plantas inermes e sem exsudações.

Piper (jaborandi, pariparoba, pariparova, pimenta-de-morcego)

Podocarpaceae
Folhas simples, alternas espiraladas, uninérvias, lineares, sem estípulas, com margem inteira. Ramificação 
verticilada. Ramificação monopodial na fase jovem. Plantas inermes.

Podocarpus (pinheiro-bravo, pinheirinho, pinho-bravo, pinheirinho-bravo, atambuaçu), Retrophyllum

Polygonaceae
Folhas simples, alternas, margem inteira, com presença de ócrea na junção do pecíolo com o ramo.

Coccoloba (cauaçú, pau-de-junta, pau-de-vassoura, racha-ligeiro), Ruprechtia (marmeleiro-do-mato)

Primulaceae
Folhas simples, alternas, espiraladas, sem estípulas, nervação inexpressiva, geralmente com canais 
resiníferos. Casca interna com bolsas ou veias de resina.

Myrsine (capororoca, capororoquinha, capororocão)

Proteaceae
Folhas simples ou compostas pinadas, alternas, sem estípulas. Lâminas foliares com acentuado 
polimorfismo (inteiras, serreadas ou lobadas), geralmente coriáceas. Casca interna trançada e arenosa. Odor 
típico de carne temperada ou carne assada,

Euplassa (carvalho-da=serra, louro-faia), Roupala (carvalho, carvalho-brasileiro, carvalho-do-cerrado)
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Quillajaceae
Folhas simples, alternas, espiraladas, coriáceas, lustrosas, com margem serreada.

Quillaja (árvore-de-sabão, pau-de-sabão, sabão-de-soldado, saboneteira)

Rhamnaceae
Folhas simples, alternas, subopostas ou opostas, com estípulas livres ou conatas, laterais ou intrapeciolares, 
geralmente decíduas. Plantas inermes ou armadas, sem lactescência.

Colletia (curro, quina-do-rio-grande, quina-de-porto-alegre), Colubrina (aobragi, sobrasil, saguari, sabiá-do-
mato), Condalia (coronilha-folha-de-buxo, espinilho), Rhamnus (cangica, cangiqueira, fruto-de-pombo), Scutia 
(coronilha, canela-de-espinho, espinho-de-touro)

Rosaceae
Folhas simples, alternas, inteiras, sem estípulas, com um par de glândulas na base. Plantas inermes, sem 
exsudações.

Prunus (pessegueiro-bravo, pessegueiro-do-mato)

Rubiaceae
Folhas simples, inteiras, opostas cruzadas, com estípulas interpeciolares. Plantas inermes ou armadas.

Amaioua (carvoeiro), Bathysa (macuqueiro, queima-casa), Chomelia (viuvinha), Cordiera (marmelo-do-campo), 
Coussarea (conzeiro-preto), Posoqueira (baga-de-macaco), Psychotria (jasmim), Randia (limão-do-mato, limoeiro-
do-mato), Rudgea (véu-de-noiva)

Rutaceae
Folhas simples ou composta, trifolioladas ou pinadas, alternas ou opostas, com pontuações translúcidas, 
sem estípulas. Plantas geralmente armadas, com odor cítrico.

Folhas simples opostas: Metrodorea (caputuna, carrapateira)
Folhas trifolioladas opostas: Balfourodendron (marfim, pau-marfim), Esenbeckia (cutia, mamoninha-do-mato)
Folhas pinadas alternas: Zanthoxylum (mamica-de-cadela, mamica-de-porca, mamuda)

Sabiaceae
Folhas simples, alternas, de margem inteira ou serreada.

Meliosma (clavija, pau-fernandes, pau macuco, pau-magro)

Salicaceae
Folhas simples, alternas, dísticas, com estípulas, margem serreada, base comumente assimétrica. Plantas 
inermes ou armadas, sem lactescência.

Azara (amargoso), Banara (cambroé), Casearia (guaçatonga, guaçatunga, cafezeiro-do-mato), Salix (salgueiro, 
salso, chorão), Xylosma (sucará, sucareiro)

Sapindaceae
Folhas simples ou compostas, trifolioladas ou pinadas, alternas, de margem inteira ou serreada, sem 
estípulas, com ráquis muitas vezes terminando em apêndice (folíolo terminal abortado).

Folhas simples: Dodonea (vassoura-vermelha, vassoura-viscosa)
Folhas trifolioladas: Allophyllus (vacum, chal-chal)
Folhas pinadas, de margem inteira: Magonia (cuitê, timbó, timbó-tingui), Matayba (miguel-pintado, 
camboatá-branco), Sapindus (sabão-de-soldado, árvore-de-sabão, saboeiro)
Folhas pinadas, de margem serreada: Cupania (cuvatã, camboatá-vermelho)
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Sapotaceae
Folhas simples, alternas, coriáceas, com margem inteira. Plantas inermes ou eventualmente armadas, 
fortemente lactescentes.

Chrysophyllum (aguaí, mata-olho), Pouteria (leiteiro-preto)

Simaroubaceae
Folhas simples ou compostas pinadas. Plantas inermes ou armadas, com sabor amargo característico.

Folhas simples: Castela (romãnzinha)
Folhas pinadas: Picrasma (pau-amargo, quássia, tenente-josé)

Solanaceae
Folhas simples, alternas, com e sem pseudoestípulas foliáceas, geralmente pilosas e com mau odor.

Acnistus (fruta-do-sabiá, marianeira), Brunfelsia (manacá), Cestrum (coerana), Solanum (canema, cuvitinga, 
fumeiro, fumo-bravo)

Styracaceae
Folhas simples, alternas, desprovidas de estípulas e com pubescência estrelada. Geralmente apresentam 
casca interna coloração avermelhada.

Styrax (carne-de-vaca, canela-seiva, canelinha, pau-de-remo)

Symplocaceae
Folhas simples, alternas, com margem serreada, gema apical subulada e curva. Algumas espécies apresentam 
glândulas próximo da margem. Plantas inermes, sem lactescência.

Symplocos (maria-mole, pau-de-canga, sete-sangrias)

Theaceae
Folhas simples, alternas, de margem inteira a serreada, muitas vezes assimétricas em relação à nervura 
principal. Ocasionalmente a margem é lisa de um lado e serreada do outro.

Laplacea (santa-rita)

Thymelaeaceae
Folhas simples, alterna, espiraladas, espatuladas, sem estípulas, com margem inteira. Plantas inermes, sem 
exsudação, com presença de embira nos ramos.

Daphnopsis (embira)

Urticaceae
Folhas simples, alternas, muitas vezes tendendo à cordadas, com margem serreada a fendida, estípulas 
laterais ou terminais, às vezes trinervadas na base.

Boehmeria (assa-peixe, urtiga-mansa), Cecropia (embaúba), Coussapoa (mata-pau), Urera (urtiga, urtigão, 
urtigão-bravo)
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Verbenaceae
Folhas simples, opostas ou verticiladas, sem estípulas, com margem inteira ou serreada. Plantas inermes ou 
armadas, sem exsudação, ocasionalmente com glândulas no ápice do pecíolo.

Cytharexyllum (tarumã-de-espinho, tarumã-branco, tucaneiro), Duranta (baga-de-pomba), Verbenoxylum 
(tarumã, tarumã-de-espinho)

Vochysiaceae
Folhas simples, opostas ou verticiladas, com ou sem glândulas na base do pecíolo (estípulas glandulares).

Folhas sem glândulas: Vochysia (cambará, casca-doce, gomeira, goma-arábica, guaricica)
Folhas com glândulas: Qualea (pau-terra, lorotinga)

Winteraceae
Folhas simples, alternas, espiraladas, espatuladas, muito discolores, esbranquiçadas na face abaxial. Plantas 
inermes, de odor doce e sabor picante.

Drimys (cataia, casca-de-anta)
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