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INTRODUÇÃO

Simaroubaceae é uma pequena família de angiospermas da ordem 
Sapindales, composta por 23 gêneros e aproximadamente 117 espécies 
(Devecchi et al. 2018). A família apresenta distribuição principalmente 
pantropical, porém representantes da família também são encontrados 
em regiões subtropicais e temperadas (Clayton 2011). Simaroubaceae é 
monofilética, fortemente sustentada por evidências morfológicas e mole-
culares (Fernando et al., 1995; Clayton et al., 2007, Muellner et al., 2007) 
e está mais relacionada com Rutaceae e Meliaceae (Gadek et al. 1996, 
Muellner-Riehl et al. 2016). Além disso, a presença dos quassinoides é uma 
sinapomorfia química marcante, pois são substâncias exclusivas do grupo, 
presentes na maioria dos membros da família. A presença de substâncias 
amargas nas partes vegetativas de muitas espécies dos gêneros Homalo-
lepis, Simaba, Quassia e Picrasma contribuem para sua reputação como 
medicinais. O principal centro de diversidade (em número de espécies) 
está na América Tropical, com mais de 75 espécies agrupadas em oito 
gêneros. Dentre os gêneros da família, Homalolepis, é o mais rico, com 
28 espécies restritas à América tropical (Devecchi et al. 2018a, Devecchi  
et al. 2018b). No Brasil ocorrem sete gêneros nativos e cerca de 36 es-
pécies (Devecchi et al. 2020). Nos estados de Goiás e Tocantins, ocorrem 
espécies de três gêneros de Simaroubaceae: Homalolepis com 10 espé-
cies, sendo a maioria plantas de áreas abertas; Simaba com uma espécie 
encontrada apenas em matas ripárias, e Simarouba com duas espécies 
que estão presentes tanto em áreas de mata quanto áreas de cerrado.

DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA SIMAROUBACEAE  
DC., Prodr. 1: 733. 1824, nom. cons. 

Árvores, arbustos ou subarbustos, frequentemente com substâncias 
amargas na casca; indumento de tricomas simples, uni ou multicelulares 
e menos frequentemente tricomas glandular-capitados. Folhas alternas, 
geralmente espiraladas, pinadas ou com menor frequência unifolioladas 
ou simples; estípulas geralmente ausentes. Inflorescências terminais ou 
axilares, algumas vezes caulifloras; tirsos, tirsoides, panículas, menos fre-
quentemente racemos e pseudo-umbelas, raramente flores fasciculadas 
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ou solitárias. Flores actinomorfas, geralmente diclamídeas, 3–5(–8)-meras, 
bissexuadas ou unissexuadas (em plantas monoicas, dioicas, poligâmicas 
ou hermafroditas); sépalas 3–5(–8), livres ou unidas, valvares a levemen-
te imbricadas; pétalas 3–5(–8), geralmente livres, imbricadas ou valvares, 
raramente ausentes; androceu predominantemente obdiplostêmone, ha-
plostêmone ou raramente polistêmone, estames ausentes ou reduzidos a 
estaminódios nas flores femininas, estames com filetes geralmente apen-
diculados na base; anteras bitecas, rimosas; gineceu 1–5 (–8)-carpelar, 
apocárpico ou mais comumente com os carpelos conatos apenas na base 
e pelos estiletes, inserido sobre um ginóforo ou circundado pelo disco, 
rudimentar ou ausente nas flores masculinas; óvulo um por carpelo; esti-
letes curtos a longos; estigma punctiforme, lobado a ramificado. Frutos 
compostos por 1–5(–8) mericarpos drupáceos ou samarídeos; semente 
uma por lóculo; embrião pequeno e reto, raramente curvo, cotilédones 
grandes, plano-convexos.

Chave para os gêneros 
1. Folíolos alternos; flores unissexuais em plantas dioicas; gineceu com estigmas 

maiores que o estilete  ............................................................................  Simarouba

1’. Folíolos opostos a subopostos; flores bissexuais em plantas hermafroditas, ra-

ramente com algumas flores funcionalmente unissexuais (plantas poligâmicas); 

estigma mais curto que o estilete. 

2. Folíolos com glândulas laminares apenas na face adaxial da lâmina; inflorescências 

tirsoides depauperados a botrióides; pétalas 4,1–6 mm; anteras com conectivo  

liso; estigmas curtos e divergentes; frutos lenticulares ou lateralmente  

compressos  .................................................................................................. Simaba

2’. Folíolos com glândulas laminares geralmente em ambas faces da lâmina; inflo-

rescências tirsoides ou tirsos; pétalas 6,1–35 mm; anteras com conectivo papiloso; 

estigma punctiforme a levemente lobado; frutos globosos  .................  Homalolepis 

1.  Homalolepis Turcz. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 21(1): 575. 1848.

Árvores, arbustos ou subarbustos com sistema subterrâneo de-
senvolvido. Folhas alternas, imparipinadas, raramente paripinadas; 
pecíolos geralmente dilatados na base; peciólulos dilatados ou não, lisos 
ou rugosos; folíolos opostos a subopostos, com uma glândula nectarífera 
geralmente bem desenvolvida no ápice do folíolo; lâmina com glândulas 
geralmente presentes em uma das faces ou ambas, discolor, face adaxial 
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verde-escura e lustrosa, face abaxial verde-clara e opaca, margem inteira; 
venação pinada broquidódroma. Inflorescências terminais ou axilares, 
laxas ou congestas, tirsos ou tirsoides, ramos puberulentos a tomento-
sos, tricomas glandulares as vezes presente; brácteas espatuladas ou 
discoides, geralmente glandulares. Flores pediceladas, bissexuais, oca-
sionalmente unissexuais, (4–)5(–6)-meras; cálice gamossépalo com lobos 
distais livres; corola actinomorfa, contorta a levemente imbricada na parte 
proximal; pétalas livres, creme, esverdeadas ou amareladas, densamente 
coberta por tricomas em ambas faces; androceu obdiplostêmone, esta-
mes (8–)10(–12); filetes subulados, eretos ou raramente sinuosos com um 
apêndice adaxial na base, dorsiventralmente achatado, parcialmente li-
vre a inteiramente fusionado ao filete; anteras dorsifixas, alvas a creme, 
amarelas a alaranjadas, conectivo papiloso; ginóforo desenvolvido, nec-
tarífero; carpelos (4–)5(–6), livres entre si, unidos apenas na base e pelos 
estiletes, uniovulados; estigma punctiforme ou levemente lobado. Frutos 
com 1–2(–6) drupídeos, globosos, amarelados a ferrugíneos, alaranjados, 
marrons a vináceos, glabros ou pubescentes; uma semente por drupídeo; 
embrião pequeno com dois grandes cotilédones plano-convexos.

Gênero de 28 espécies exclusivamente neotropicais; 25 ocorrem no 
Brasil (Devecchi et al. 2018b). Até recentemente suas espécies eram tra-
tadas dentro de Simaba.

Chave para as espécies de Homalolepis dos estados de Goiás e 
Tocantins

1. Inflorescências congestas; cálice com tubo menor que os lobos; pétalas meno-

res que 13.3 mm compr.; filetes até 9 mm compr.  ................................................. 2

1’. Inflorescências laxas; cálice com tubo igual ou maior que os lobos; pétalas 

maiores que 14 mm compr.; filetes maiores que 11 mm compr.  ........................... 4

2. Arbustos com caule aéreo desenvolvido; pétalas seríceas a tomentosas, 

10–13,3 mm compr.; apêndice estaminal 4,8–5,9 mm compr.  ...........  H. ferruginea

2’. Subarbustos geoxílicos com caule aéreo ausente ou pouco desenvolvido; péta-

las pubescentes, 5,5–9,1 mm compr.; apêndice estaminal 2,6–3,8 mm compr.  ... 3

3. Peciólulo dilatado e rugoso; folhas com 5–7 folíolos; glândulas laminares 

presentes na face abaxial dos folíolos; pétalas 5,5–6,1 mm compr.; apêndice do 

estame com ápice terminando em duas projeções laterais  ..................... H. pumila 
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3’. Peciólulo não dilatado e liso; folhas com 9–13 folíolos; glândulas laminares  

ausentes; pétalas 7,9–9,1 mm compr.; apêndice do estame com ápice  

obtuso ................................................................................................  H. suffruticosa

4. Subarbustos geoxílicos com caule aéreo ausente ou pouco desenvolvido; folhas 

agrupadas no ápice do caule ao nível do solo  ...................................................... 5

4’. Arbustos a arvoretas com caule aéreo desenvolvido, raramente com ramifica-

ções laterais; folhas agrupadas no ápice do caule  ............................................... 7

5. Folhas com 5–7 folíolos; esparsamente pubescente; folíolos com glândula api-

cal conspícua; pétalas 14–19 mm compr.; apêndice estaminal 8,2–9,6 mm compr.,  

metade do comprimento do apêndice soldado ao filete e a outra metade  

livre  ...................................................................................................... H. intermedia

5’. Folhas com (5–)7–17 folíolos; glabros exceto ao longo da nervura mediana; 

folíolos com glândula apical inconspícua; pétalas 21–35 mm compr.; apêndice  

estaminal 15–16,9 mm compr., mais da metade do apêndice soldado ao filete  .. 6

6. Peciólulo liso; glândulas laminares presentes em ambas faces dos folíolos; eixo 

principal da inflorescência 15–29 cm compr.; pétalas 29–35 mm compr.; ginóforo 

0,9–1,3 mm compr., pubescente; estigma punctiforme  .........................  H. salubris  

6’. Peciólulo rugoso; glândulas laminares presentes apenas na face abaxial  

dos folíolos; eixo principal da inflorescência 45–60 cm compr.; pétalas 21–

25 mm compr.; ginóforo 2,4–2,9 mm compr., velutino; estigma levemente  

lobado  ................................................................................................... H. tocantina

7. Folíolo glabro na face abaxial; lobos do cálice com ápice arredondado; pétalas 

1,9–2,8 mm larg.; apêndice estaminal 9,9–13,1 mm compr.; estilete 10,1–12 mm 

compr.  .................................................................................................... H. pohliana 

7’. Folíolo com indumento ao longo da nervura principal na face abaxial; lobos do 

cálice com ápice agudo; pétalas 3–4,6 mm larg.; apêndice estaminal 13,6–19,4 mm 

long.; estilete 13,3–18 mm compr.  ......................................................................... 8

8. Pecíolo com tricomas glandulares dispersos; folíolos sésseis, rígido-coriáceos, 

base cordada; glândulas laminares ausentes na face adaxial  .................. H. rigida 

8’. Pecíolo sem tricomas glandulares; folíolos com peciólulo 1,3–3,4 mm long., car-

táceos a coriáceos, base cuneada, obtusa, curto-atenuada a levemente oblíqua; 

glândulas laminares presente em ambas faces  .....................................................9

9. Folhas com 5–11 folíolos; lâmina pubescente ou pilosa a esparsamente pubes-

cente na face adaxial, com tricomas glandulares ao longo da nervura mediana na 

face abaxial; frutos 32–38 mm compr.  ............................................... H. trichilioides

9’. Folhas com 15–37 folíolos; lâmina glabrescente, com tricomas uncinados ao lon-

go da nervura mediana em ambas faces; frutos 69–94 mm compr.  .......  H. cedron
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1.1 Homalolepis cedron (Planch.) Devecchi & Pirani, Phytotaxa 366 (1): 
67. 2018. 

Quassia cedron (Planch.) D. Dietr., Syn. Pl. 2: 1416. 1840. 

Simaba cedron Planch., London J. Bot. 5: 566. 1846. 

(Figuras: 1A–C, 3A)

Arvoretas 1,2–4(–8) m alt.; caule delgado e raramente ramificado; ra-
mos jovens puberulentos. Folhas imparipinadas, raramente paripinadas, 
agrupadas próximo do ápice do caule; pecíolo cilíndrico, liso, 12–30(–35) 
cm long., amplamente dilatado na base, glabrescente a puberulento ao lon-
go da face adaxial, sem tricomas glandulares; raque (26–)30–90(–98) cm 
compr., puberulenta a glabrescente; peciólulos 1,8–3,4(–5,3) mm compr., 
dilatados, rugosos, puberulentos; folíolos 15–37, opostos ou subopostos; 
lâmina dos folíolos terminal e laterais 12–26,5 × 3,5–6,9(–8,5) cm, obovada 
a obdeltóide ou obovada a oblanceolada no folíolo terminal, elíptica a es-
treitamente oblonga, oblongo-obovada nos laterais, ápice abruptamente 
agudo ou acuminado, base cuneada a oblíqua, obtusa, curto-atenuada 
a cuneada ou levemente oblíqua; coriácea, cartácea a subcoriácea; mar-
gem não revoluta ou revoluta; glândulas laminares próximas do ápice na 
face adaxial e distribuídas por toda a lâmina na face abaxial; glândula 
apical conspícua; glabrescente com tricomas uncinados principalmente 
ao longo das nervuras principal e secundárias em ambas faces. Inflores-
cência laxa, tirso terminal, eixo principal incluindo o pedúnculo 53–150 
cm compr., ramos laterais basais 24–55 cm compr., pubescentes a den-
samente pubescentes, geralmente com tricomas glandulares esparsos; 
brácteas 2,3–3,2 × 1,8–2,7 mm, espatuladas a discoides, pubescentes, 
glandulares. Flores: pedicelo 2,8–3,8 mm compr., densamente pubescen-
te com tricomas glandulares esparsos; cálice pubescente a densamente 
pubescente, tubo maior que os lobos (2:1), ápice dos lobos agudo; pétalas 
24–27(–29) × 3–3,9 mm, estreitamente oblongas a oblanceoladas, ápice 
arredondado a obtuso, creme a esverdeadas, densamente pubescentes 
a tomentosas em ambas faces; estames 10; filetes 17–22 mm compr., 
apêndice adaxial 13,6–18,1 mm compr., os três quartos basais adnatos 
ao filete e o quarto distal livre, tomentoso, principalmente nas margens, 
ápice obtuso a truncado; anteras 1,6–2,1 mm compr., cremes; ginóforo 
cilíndrico, levemente costado, 1,6–3,4 mm compr., pubescente ou seríceo; 
ovário 1,3–2,5 mm compr., carpelos pubescentes ou seríceos a tomento-
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sos; estilete 13,6–15,8 mm compr.; estigma punctiforme. Frutos com 1–2 
drupídeos, maduros 69–94 × 43–58 mm, obovoides, verde-ferrugíneos a 
amarronzados com faixas vináceas, lisos, densamente pubescentes.

Nomes populares: pau-para-tudo, paratudo, pau-de-gafanhoto, para-
catá, caxeta-amargosa, canjerana pau-paraíba-preto. 

Fenologia: Homalolepis cedron comumente é encontrada com flores o 
ano todo ao longo de sua ampla área de ocorrência. Nos estados de Goiás 
e Tocantins foi coletada com flor nos meses de maio, julho, setembro a 
novembro e com frutos em julho.

Distribuição e habitat: Homalolepis cedron é a espécie com a maior 
distribuição geográfica do gênero, ocorrendo em grande parte da Amé-
rica do Sul, desde o sudeste do Brasil incluindo a região amazônica da 
Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela, 
até a América Central alcançando a Costa Rica e El Salvador (Devecchi 
et al. 2018b). Em Goiás e Tocantins a espécie foi coletada em áreas de 
cerrado perturbadas e matas de galeria.

Comentários: As folhas de Homalolepis cedron podem alcançar até 
1,3 m de comprimento, sendo reportadas como as maiores do gênero. 
É uma espécie que apresenta uma ampla variação em tamanho, forma e 
consistência dos folíolos, porém pode ser facilmente reconhecida pelas 
suas grandes folhas compostas de 15 até 37 folíolos, os quais portam uma 
glândula apical bem desenvolvida e amplas inflorescências terminais. As 
glândulas apicais dos folíolos são nectários extraflorais, intensamente for-
rageados por formigas, que defendem a planta. É uma espécie que habita 
principalmente florestas, porém frequentemente é encontrada em áreas 
perturbadas, onde comporta-se como pioneira.

Material examinado da coleção Rizzo: não representado.

Material selecionado examinado: GOIÁS. Campos Belos, Estrada 
velha de São Domingos para Campos Belos. Entrada da Fazenda Bar-
rigudinha., 46o37’32”W, 13o2’37”S, 22 X 2001, M.L. Fonseca 3013 (CEN, 
MG); ibidem, 24 X 1965, A.P. Duarte 9484 (INPA, MG, RB); Cavalcante, ao 
lado da estrada que cruza a mata, futuro reservatório da Hidrelétrica Cana 
Brava, 8 XI 2000, B.M.T. Walter et al. 4573 (CEN, SPF); Niquelândia, estra-
da para Rosariana, 2 km após a entrada, 48o21’59”O, 14o10’05”S, 28 IX 
1999, A.A. Santos et al.485 (CEN); ibidem, rodovia Niquelândia - Votoran-
tim Metais (BR 535), cerca de 3.4 km do trevo de Niquelândia, margem da 
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rodovia, 48o26’38”W, 14o26’13”S, 7 IX 2013, M.F. Devecchi et al. 238 (SPF); 
ibidem, rodovia Niquelândia - Votorantim Metais (BR 535), cerca de 3.4 km 
do trevo de Niquelândia. Margens da rodovia, 48o26’38”W, 14o26’13”S, 7 IX 
2013, M.F. Devecchi et al. 239 (SPF); ibidem, BR-352, km 03, 48o26’38”W, 
14o26’13”S, 17 IX 1996, M.A. Silva et al. 3063 (IBGE, SPF); Teresina de 
Goiás, 5.5 km na estrada para Cavalcante, 1 km na estrada para cachoeira 
de 3 degraus, 47o18’41”W, 15o46’50”S, 23 VII 2007, R.C. Forzza et al. 4632 
(ESA, HUEFS, K, RB); TOCANTINS. Dianópolis, 46o26’41”O, 11o37’00”S, 
28 IX 2003, T.B. Cavalcanti et al. 3226 (CEN, SPF); Palmeirópolis, estra-
da Palmeirópolis - fazenda Itumbiara, km 23 (proprietário Sr. Anderson), 
48o16’42”W, 12o56’32”S, 11 V 2007, G. Pereira-Silva et al. 11747 (CEN, 
SPF); ibidem, próximo a Bom Jesus, 48o10’16.8”W, 08o57’60”S, 30 X 2000, 
S.F. Lolis et al. 152 (HTO). 

1.2  Homalolepis ferruginea (A.St.-Hil.) Devecchi & Pirani, Phytotaxa 366 
(1): 31. 2018.

Simaba ferruginea A.St.-Hil., Mém. Mus. Hist. Nat. 10: 277. 1823. 

Zwingera ferruginea (A.St.-Hil.) Spreng., Syst. Veg. 2: 319. 1825. 

Quassia ferruginea D. Dietr., Syn. Pl. 2: 1416. 1840.

Homalolepsis blanchetii Turcz., Bull. Soc. Nat. Mosc. 21(1): 575. 1848. 

Simaba blanchetii Turcz., Bull. Soc. Nat. Mosc. 31: 444. 1858. 

Simaba ferruginea var. blanchetii (Turcz.) Engl., In Mart., Fl. Bras. 12(2): 
215. 1874. 

(Figura 3B)

Arbustos 0,2–1(–3) m alt.; caule densamente ramificado; ramos jovens 
pilosos. Folhas imparipinadas, dispostas ao longo da parte distal dos 
ramos; pecíolo cilíndrico a semicilíndrico, liso, (3,5–)4,9–7,1 cm compr., 
levemente dilatado na base, piloso ou pubescente, sem tricomas glandu-
lares; raque 5,5–9,5(–13,4) cm compr., pilosa a glabrescente; peciólulo 
0,4–0,8(–1,5) mm compr., dilatado e liso, piloso, esparsamente piloso a 
glabrescente; folíolos 5–13, opostos a subopostos; lâmina dos folíolos ter-
minal e laterais (3,9–)4,7–6,7(7,6) × 2,2–3,6 cm, obovada a amplamente 
obovada ou oblanceolada no folíolo terminal, obovada a oblongo-obovada 
nos laterais, ápice arredondado, retuso, truncado ou levemente retuso, 
base atenuada no folíolo terminal, cuneada, curto-atenuada, obtusa a 
levemente oblíqua nos laterais, coriácea, margem levemente revoluta; 
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glândulas laminares próximas do ápice na face adaxial e ausentes na face 
abaxial; glândula apical inconspícua; glabrescente, esparsamente pilosa 
ou pilosa na face adaxial, densamente pilosa ou esparsamente pilosa na 
face abaxial. Inflorescência congesta, terminal, tirsoide, eixo principal in-
cluindo o pedúnculo (6,9–)9,5–19(–35) cm compr., ramos laterais basais 
3,1–18,5(–28) cm compr., densamente pubescentes, sem tricomas glan-
dulares; brácteas 1,6–6,1 × 0,9–1,7(–2,1) mm, espatuladas a lanceoladas, 
verdes, pubescentes, não glandulares. Flores: pedicelo 1,9–4,2 mm com-
pr.; densamente pubescente com tricomas glandulares esparsos; cálice 
pubescente, tubo menor que os lobos (1:2), ápice dos lobos agudo a ob-
tuso; pétalas 10–13,3 × 2,2–2,4 mm, estreitamente oblongas a elípticas 
ou lanceoladas, ápice obtuso a agudo, esverdeadas a cremes, seríceas 
a tomentosas em ambas faces; estames 10; filetes 6,7–8,8 mm compr., 
apêndice adaxial 4,8–5,9 mm compr., com dois terços basais adnatos 
ao filete e um terço distal livre, seríceo a densamente viloso em ambas 
faces, ápice obtuso a truncado; anteras 0,9–1,5 mm compr., creme a ala-
ranjadas; ginóforo semicilíndrico, liso, 1,6–2,1 mm compr., pubescente 
ou seríceo; ovário 1,4–1,8 mm compr., carpelos seríceos ou tomentosos; 
estilete 3,5–4,5 mm compr.; estigma levemente lobado. Frutos com 1–2 
drupídeos, imaturos 14–18 × 1–13 mm, quando maduros 19–23 × 15–18 
mm, obovoides, verde-ferrugíneos, quando maduros alaranjados a mar-
rons, lisos, densamente pubescentes.

Nomes populares: calunga, marupá-do-cerrado, mata-cachorro- 
-mirim, para tudo, pi-ta na língua indígena Apinajé 

Fenologia: Coletada com flores de junho a setembro, com maior fre-
quência nos meses de julho e agosto e com frutos a partir de julho, mas 
principalmente em outubro.

Distribuição e habitat: Homalolepis ferruginea ocorre ao longo da 
diagonal seca da América do Sul, com registros de ocorrência nos esta-
dos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, 
Bahia, Piauí e Maranhão (Devecchi et al. 2018b). Nos estados de Goiás 
e Tocantins habita exclusivamente áreas de cerrado com fisionomias de 
cerradão e campo sujo sobre solos arenosos a arenosos-pedregosos.

Comentários: Homalolepis ferruginea apresenta similaridade morfo-
lógica com H. bahiensis, porém ambas são facilmente distinguidas pelo 
hábito, pois a primeira é um arbusto bastante ramificado de 0,2–1(–3) m alt.  
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(vs. arvoretas a árvores 4–12 m alt., com caule e copa ampla e bem de-
finida em H. bahiensis), tem folíolos coriáceos e pilosos (vs. cartáceos a 
subcoriáceos e glabrescentes, com tricomas restritos à região próxima da 
nervura mediana), o ápice do apêndice do estame é obtuso a truncado 
(vs. bidentado) e os frutos possuem a superfície lisa e densamente tomen-
tosa (vs. muricados e esparsamente puberulentos). 

Material examinado da coleção Rizzo: não representado.

Material selecionado examinado: GOIÁS. Cavalcante, estrada para o 
Vão dos Moleques, próximo à entrada para as cachoeiras do Rio da Prata, 
47o39’43.4”W, 13o26’05.69”S, 14 VII 2014, C.M. Siniscalchi et al. 496 (SPF); 
Guarani de Goiás, BR 020, km 303, a 15 km do entroncamento de Posse, 
16 VIII 1990, T.B. Cavalcanti et al. 736 (HUEFS, CEN, SP, SPF); Montes 
Claros de Goiás, Bacia do Rio Caiapó. Ponto 44. Folha: SE-22V-B, na mar-
gem esquerda da estrada. vegetação pastagem em antiga ocupação de 
cerradão, 51o40’51”W, 16o05’24”S, 13 X 2007, A.M. Silva et al. 6357 (IBGE, 
MG, SPF); Posse, Estrada Posse - Guarani de Goiás 15 km da entrada de 
Posse, 46o13’W, 14o01’S, 29 VII 2000, R.C. Forzza et al. 1554 (BHCB, SPF); 
Posse, BR-020, entroncamento de Posse - divisa da Bahia, km 10, 31 VIII 
1994, G.P. Silva et al. 2490 (CEN, SPF); São Domingos, Km 9 da estrada 
São Domingos-BR-020, 46o20’W, 13o40’S, 13 VIII 1995, B.A.S. Pereira & 
Alvarenga, D. 2847 (CEN, IBGE, MG, RB); ibidem, Folha SD-23-V-D, bacia 
do Rio Tocantins, estrada de terra de São Domingos - Guarani de Goiás, 
após a gruta de Terra Ronca, 46o27’48”W, 13o32’18”S, 25 VIII 2009, B.A.S. 
Pereira & Alvarenga, D. 3572 (IBGE, SPF, UEC); Tocantinópolis, Posto in-
dígena São José, ca. 20 km west of Tocantinópolis, (FUNAI Reservation 
Apinajé Tribe), 47o30’W, 6o30’S, 11 IX 1983, M.J. Balick et al. 1608 (CEN, 
RB). TOCANTINS. Almas, Região Norte. Fazenda Minnehaha, na parte 
plana central da fazenda, ca. 70 km a nordeste da Cidade de Almas., 
47o8’12”W, 11o7’25”S, 10 VIII 2004, B.M.T. Walter 5277 (CEN, UEC); Ara-
guaína, 48o14’02”W, 7o19’29”S, 2 VIII 2010, G.A. Thomé et al. 27 (IBGE);  
Dianópolis, 46o28’9”W, 11o36’37”S, 25 IX 2003, A.O. Scariot et al. 751 
(CEN); Filadélfia, 47o40’W, 7o26’S, 7 VI 2005, M.F. Simon 653 (CEN, SPF); 
ibidem, 47o40’W, 7o26’S, 7 VII 2005, M.F. Simon et al. 653 (SPF); Lizarda, 
Fazenda Morro Redondo. Campo cerrado, 1 IX 1994, E. Santos 546 (SPF); 
Mateiros, estrada de terra Dunas-estrada Mateiros-Ponte Alta, 46o40’3”W, 
10o34’41”S, 15 VI 2002, T.B. Cavalcanti 2819 (CEN); Mateiros, Arredores 
de Mateiros, beira da estrada, 46o30’3.6”W, 10o34’47.4”S, 1 VIII 2010, M.G.  
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Caxambu et al. 3148 (HCF, MBM); ibidem, estrada para Varjão, 46o39’11.9”W, 
10o24’32.3”S, 6 VIII 2013, G.M. Antar & Sano, P.T. 232 (SPF); ibidem, anti-
ga estrada entre a sede do parque e São Felix do Tocantins, às margens 
do Morro Espírito Santo, 16 III 2014, M.F. Devecchi 284 (SPF); ibidem, 
Jalapão, estrada para a comunidade da Mumbuca, no início da trilha do 
Fervedouro, 6 VIII 2006, M.L.O. Trovó et al. 290 (SPF); ibidem, estrada em 
direção à Comunidade Boa Esperança, campo sujo logo após o Morro do 
Porco, 46o37’31”W, 10o19’55”S, 13 VII 2014, M.F. Devecchi 302 (SPF); ibi-
dem, estrada entre Ponte Alta do Tocantins - Mateiros, altura do Rio Novo, 
46o46’32.4”W, 10o33’32.7”S, 12 VII 2014, M.F. Devecchi 304 (SPF); Novo 
Jardim, Estrada para Placas, ca. de 2 km da divisa com a Bahia (Rod. TO 
280), afloramento rochoso em área de cerrado, 46o21’44”W, 11o49’17”S, 
20 VII 2000, V.C. Souza et al. 24269 (ESA, SPF); Novo Jardim, Estrada 
para Barreiras, ca. 7 km antes da divisa Tocantins/Bahia, 21 VII 2000, V.C. 
Souza et al. 24430 (ESA, SPF); Palmas, 48o11,5’30”W, 10o10.4’54”S, 11 VII 
2001, E.A. Soares et al. 1449 (HTO); ibidem, 20 IX 1999, E.R. Santos et al. 
s.n. (HTO); Ponte Alta do Tocantins, Rodovia entre Ponte Alta do Tocantins 
e Porto Nacional, 47o51’52.6”W, 10o42’58.7”S, 13 III 2014, M.F. Devecchi 
280 (SPF). 

1.3 Homalolepis intermedia (Mansf.) Devecchi & Pirani, Phytotaxa 366 (1): 
74. 2018.

Simaba intermedia Mansf., Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 9: 39. 1924.

Quassia intermedia (Mansf.) Noot., Blumea 11(2): 524. 1962. 

(Figuras: 1D–F, 3C)

Subarbustos geoxílicos 0,15–0,4 m alt.; caule aéreo ausente ou pou-
co desenvolvido, sistema subterrâneo espessado. Folhas imparipinadas, 
agrupadas no ápice do caule ao nível do solo; pecíolo semicilíndrico, liso, 
(4,7–)7,4–11,5(–13) cm compr., puberulento a pubescente, sem trico-
mas glandulares, levemente dilatado na base; raque (2,9–)4,3–12,5 cm 
compr., puberulento a pubescente com tricomas uncinados; peciólulos  
1,1–1,9(–2,8) mm compr., dilatados, rugosos, puberulentos; folíolos 5–7, 
opostos a subopostos; lâmina dos folíolos terminal e laterais 5,2–9,6(–
11.5) × 2,6–5,1(–6,9) cm, obovada ou elíptico-obovada no folíolo terminal, 
elíptica ou elíptico-ovada nos laterais, ápice agudo a obtuso, arredonda-
do a levemente truncado, base cuneada a levemente oblíqua no terminal 
e laterais; coriácea; margem levemente revoluta; glândulas laminares 
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próximas do ápice na face adaxial e próximas da base na face abaxial; 
glândula apical conspícua; esparsamente pubescente com tricomas un-
cinados na face adaxial, esparsamente pubescente a glabrescente com 
tricomas uncinados e glandulares distribuídos na face abaxial. Inflores-
cência laxa, tirso terminal, eixo principal incluindo o pedúnculo (12–)18–33 
cm compr., ramos laterais basais ausentes ou quando presentes 1,6–8,5 
cm compr., pubescentes, tricomas glandulares geralmente esparsos; 
brácteas 1,4–2,5(–3,2) × 1,2–2,2 mm, espatuladas a discoides, puberulen-
tas, glandulares. Flores: pedicelo 2,1–3,4(–5,3) mm compr., pubescente 
a densamente pubescente com tricomas glandulares esparsos; cálice 
pubescente, tubo maior que os lobos (2:1), ápice dos lobos agudo a 
arredondado; pétalas 14–19 × 2,7–3,2 mm, oblongas, ápice obtuso ou 
arredondado, esverdeadas, tomentosas em ambas faces; estames 10; 
filetes 11–13 mm compr., providos de um apêndice adaxial 8,2–9,6 mm 
compr., a metade basal adnata ao filete, a metade distal livre, glabrescen-
te em ambas faces, viloso nas margens, ápice truncado; anteras 1,7–2,3 
mm compr., cremes; ginóforo cilíndrico, liso, 0,9–2,4 mm compr., pubes-
cente; ovário 1,4–2,1 mm compr., carpelos seríceos; estilete 8,3–12 mm 
compr.; estigma punctiforme. Frutos com 1–2 drupídeos, maduro 26–28 × 
19–24 mm, amplamente obovoide, amarelo a ferrugíneo, liso, pubescente.

Nomes populares: calunga-da-grande, marupazinho 

Fenologia: Homalolepis intermedia foi coletada com flores nos meses 
de agosto a outubro e com frutos de setembro a dezembro.

Distribuição e habitat: Homalolepis intermedia é heliófita e ocorre 
nos cerrados com solo preferencialmente arenoso-pedregoso do Planalto 
Central do Brasil, nos estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins.

Comentários: Homalolepis intermedia é um subarbusto com caule 
aéreo ausente ou pouco desenvolvido e sistema subterrâneo bem 
desenvolvido (hábito geoxílico). É morfologicamente similar a H. pohliana, 
outra espécie parcialmente simpátrica dos cerrados, porém difere desta 
pela inflorescência menor e com poucos a ausentes ramos laterais e flores 
menores com pétalas de 14–19 mm compr. (vs. 19,7–24,2 mm).

Material examinado da coleção Rizzo: não representado.

Material selecionado examinado: GOIÁS. Ilha do Bananal, 49o58’W, 
10o25’S, 21 VIII 1978, E. Mileski 229 (RB); Ilha do Bananal, ca. 2 km de Ma-
caúba, 50o30’W, 10 o30’S, 9 IX 1980, J.A. Ratter et al. 4370 (NY); Ipameri, 
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-47.81648754, -17.48116877, XII 2015, A. Maruyama & Martins 280 (HU-
FSR); Mossamedes, 50o02’W, 15o8’S, 22 XI 1987, L. Skorupa 136 (CEN); 
ibidem, cerrado perto do rio, I 1957, M. Magalhães s.n. (IAN); ibidem, ca. 
35 km S. of Caiaponia on road to Jataí, 51o47’W, 17 o12’S, 19 X 1964, H.S. 
Irwin & Soderstrom, T.R. 7046 (NY); ibidem, ca. 60 km S. of Caiaponia, 
on road to Jataí, 51o47’”W, 17 o12’”S, 27 X 1964, H.S. Irwin Soderstrom, 
T.R. 7436 (NY). TOCANTINS. Goiatins, Kapey - União das aldeias Krahò, 
ca. 1,5 km antes da Kapey, 47o39’59”W, 8o26’31”S, 28 IX 2002, A.A. San-
tos 1531 (CEN, SPF); Lajeado, Fazenda Pilões, margem esquerda do 
Rio Tocantins, -0786532,  8918584, 22 X 1999, S.F. Lolis et al. 333 (HTO); 
Miracema do Tocantins, estrada de Lajeadinho no córrego Santa Luzia, 
20 IX 1998, G.F. Árbocz 6076 (HTO, SPF); Paranã, Fazenda São João, 
47o29’56”W, 12 o54’25”S, 9 IX 2003, A.C. Sevilha 3481 (CEN, SPF); Pindo-
rama do Tocantins, Estrada para Ponte Alta do Tocantins, ca. 14.5 km de 
Pindorama, 47o51’94”W, 11 o4’65”S, 6 X 2007, J. Paula-Souza et al. 9029 
(MBM, NY, SPF); São Valério da Natividade, Bacia do Tocantins, sub bacia 
do Rio Tocantins, 48o13’10.3”W, 12 o13’10.3”S, 11 X 2008, R.C. Mendonça 
6206 (MG). 

1.4 Homalolepis pohliana (Boas) Devecchi & Pirani, Phytotaxa 366 (1): 81. 
2018.

Simaba pohliana Boas, Beih. Bot. Centralbl., Abt. 1. 29(1): 337. 1913. 

Quassia pohliana (Boas) Noot., Blumea 11(2): 524. 1962. 

(Figuras: 1G–I, 3D)

Arvoretas 0,5–1,2 m alt.; caule delgado e raramente ramificado; ramos 
jovens puberulentos. Folhas imparipinadas, agrupadas próximo do ápice 
do caule; pecíolo cilíndrico, liso, 9,5–13,5(–15,5) cm compr., dilatado na 
base, glabrescente a puberulento, sem tricomas glandulares; raque 11–27 
cm compr., glabrescente a puberulenta; peciólulos 0,9–2,1 mm compr., di-
latados e rugosos, glabrescentes; folíolos 7–9(–13), opostos a subopostos; 
lâmina dos folíolos terminal e laterais 7,6–15,8 × 4,2–8,3 cm, obovada a 
amplamente obovada no folíolo terminal, oblongo-obovada a oblongo-e-
líptica nos laterais, ápice truncado, emarginado a obtuso, base atenuada 
no folíolo terminal, cuneada a curtamente atenuada nos laterais, coriácea, 
margem levemente revoluta; glândulas laminares ausentes na face adaxial 
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e distribuídas ao longo da base até a porção mediana na face abaxial; 
glândula apical conspícua; glabrescente com tricomas principalmente ao 
longo da nervura principal na face adaxial, glabra na face abaxial. Inflores-
cência laxa, tirso terminal, eixo principal incluindo o pedúnculo 45–120 cm 
compr., ramos laterais basais 19–45 cm long., puberulentos a pubescen-
tes, com tricomas glandulares esparsos; brácteas 1,4–2,6 × 1,6–2,3 mm, 
ovoides a discoides, puberulentas, glandulares. Flores: pedicelo 3,9–5,6 
mm compr., densamente pubescente com tricomas glandulares espar-
sos; cálice densamente pubescente, tubo maior que os lobos (2:1), ápice 
dos lobos arredondado; pétalas 19,7–24,2 × 1,9–2,8 mm, estreitamente 
oblongas a oblanceoladas, ápice arredondado, creme a esverdeadas, 
tomentosas em ambas faces; estames 10; filetes 13–16,2 mm compr., 
apêndice adaxial 9,9–13,1 mm compr., com dois terços basais adnatos ao 
filete e um terço distal livre, seríceo a densamente viloso em ambas faces, 
ápice acuminado a obtuso; anteras 1,5–1,7 mm compr., creme; ginóforo 
cilíndrico, costado, 1,7–2,4 mm compr., pubescente; ovário 1,9–2,3 mm 
compr., carpelos densamente pubescentes a tomentosos; estilete 10–12 
mm compr.; estigma punctiforme. Frutos com 1–2 drupídeos, maduro ca. 
34–41 × 24–29 mm, amplamente obovoide, ferrugíneo, liso, densamente 
pubescente.

Nomes populares: angelim-do-campo, calunga-da-grande.

Fenologia: Homalolepis pohliana foi coletada com flores em maio, ju-
lho e setembro e com frutos em novembro. 

Distribuição e habitat: Homalolepis pohliana tem distribuição restrita a 
áreas de cerrado pedregoso nos estados do Pará e Tocantins. Cavalcante 
(1983) menciona a ocorrência de H. pohliana em Goiás, Natividade, mas 
atualmente esse município está dentro dos limites do estado de Tocantins.

Comentários: Homalolepis pohliana apresenta similaridade morfoló-
gica com H. cedron no hábito, grandes inflorescências terminais, folíolos 
glabrescentes portando glândulas apicais desenvolvidas e apêndice es-
taminal formando um pseudotubo longo. Indivíduos em estado vegetativo 
das duas espécies são difíceis de se distinguir. No entanto, H. pohliana 
tem folhas menores com raque de até 27 cm compr. [vs. (26–)30–90(–98)],  
poucos folíolos (7–)9–13 (vs. 15–37), estames com filetes mais curtos 
13–16,2 mm compr. (vs. 17–22 mm), apêndices estaminais mais curtos 
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(9,9–13,1 mm vs. 13.6–18.1 mm compr.) e frutos menores (34–41 mm vs. 
69–94 mm compr.).

Material examinado da coleção Rizzo: não representado.

Material selecionado examinado: TOCANTINS. Almas, Área da re-
presa. Zona 23L S8704630 E262448, 17 VII 2012, G.C.T. Ceccantini 3763 
(SPF); ibidem, estrada para Natividade, ca. 47km de Almas., 47o32’04”W, 
11o43’39”S, 22 VII 2000, V.C. Souza et al. 24459 (ESA); Natividade, topo da 
Serra de Natividade, 47o42’06”W, 11o41’38”S, 24 VII 2007, M.M. Saavedra 
et al. 492 (K, HUEFS, RB); ibidem, 20 VII 1955, A. Macedo 3848 (BHCB, 
SP); ibidem, subida do Morro da Antena, ca. 1 km da rodovia., 47o42’42”W, 
11o39’58”S, 5 X 2007, J. Paula-Souza et al. 8980 (NY, RB, SPF); ibidem, iní-
cio da serra da Natividade em direção à antena, 47o42’24”W, 11o39’39”S, 
17 VII 2000, V.C. Souza et al. 24012 (ESA, CTES, MBM); ibidem, início da 
subida em direção à antena., 47o42’37.2”W, 11o39’58”S, 12 III 2014, M.F. 
Devecchi 273 (SPF); ibidem, subida para a antena, ca. de 3 km da rodo-
via., 47o36’05”W, 11o42’00.37”S, 12 III 2014, M.F. Devecchi 276 (SPF); São 
Felix do Tocantins, estrada entre São Felix do Tocantins e Mateiros (Jala-
pão), 15 III 2014, M.F. Devecchi 282 (SPF). 

1.5 Homalolepis pumila Devecchi & Pirani, Phytotaxa 336 (3): 252. 2018.

(Figuras: 1J–K, 3E)

Subarbustos geoxílicos 0,1–0,15 m alt.; caule aéreo ausente ou pou-
co desenvolvido, sistema subterrâneo espessado. Folhas imparipinadas, 
agrupadas no ápice do caule ao nível do solo; pecíolo semicilíndrico, liso, 
1,4–2,1 cm compr., dilatado na base, pubescente, sem tricomas glandula-
res; raque 2,8–5,2 cm compr., pubescente; peciólulos menores que 1 mm 
compr., dilatados e levemente rugosos, pubescentes; folíolos 5–7, opostos 
a subopostos; lâmina dos folíolos terminal e laterais 5,7–7,6 × 2,4–2,9 cm, 
oblanceolada a obovada no folíolo terminal, oblanceolada a obovada nos 
laterais, ápice agudo a obtuso, base atenuada no folíolo terminal, cuneada 
nos laterais, cartácea, margem não revoluta; glândulas laminares ausen-
tes na face adaxial e próximas da base na face abaxial; glândula apical 
inconspícua; esparsamente pubescente com tricomas principalmente 
restritos a nervura principal em ambas faces, tricomas glandulares ao lon-
go da nervura principal apenas na face adaxial. Inflorescência congesta, 
tirsoide terminal ou lateral, eixo principal incluindo o pedúnculo 3–6 cm 
compr., ramos laterais basais 1,4–3,1 cm compr., pubescentes, sem trico-
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mas glandulares; brácteas 1,9–2,5 × 0,5–0,7 mm, espatuladas a lineares, 
puberulentas, glandulares. Flores: pedicelo 3,9–4,8 mm compr., pubes-
cente, sem tricomas glandulares; cálice pubescente, tubo menor que os 
lobos (1:5), ápice dos lobos acuminado; pétalas 5,5–6,1 × 1,4–1,8 mm, 
oblonga, ápice agudo, creme a esverdeadas, pubescentes a puberulentas 
em ambas faces; estames 10; filetes 3,6–3,9 mm compr., apêndice adaxial 
2,6–2,9 mm compr., adnato ao filete em toda sua extensão exceto por 
duas projeções laterais distais, glabro externamente, seríceo internamen-
te; anteras 0,7–0,9 mm compr., brancas a creme; ginóforo semicilíndrico 
a cônico, levemente costado, ca. 1,1 mm compr., pubescente a seríceo; 
ovário 0,9–1,2 mm compr., carpelos seríceos; estilete 1,2–1,8 mm compr.; 
estigma levemente lobado. Frutos com 1–4 drupídeos, imaturos 9–13 × 
7–13 mm, amplamente elipsoides, verdes, lisos, pubescentes.

Nomes populares: não conhecido

Fenologia: Homalolepis pumila foi coletada com flores e frutos imatu-
ros em agosto e setembro e frutos maduros em outubro. 

Distribuição e habitat: As populações conhecidas de Homalolepis 
pumila estão dentro dos limites do Parque Nacional das Emas, nos mu-
nicípios de Chapadão do Céu e Mineiros, região sudoeste de Goiás. A 
espécie ocorre em áreas de campo sujo com prevalência de solo basáltico 
e afloramentos rochosos de minério de ferro. 

Comentários: Homalolepis pumila foi recentemente descrita (Devecchi 
et al. 2018c). É um pequeno subarbusto geoxílico. Além de inflorescências 
terminais, é bastante frequente a presença de inflorescências axilares, pou-
co frequente nas demais espécies do gênero. É morfologicamente similar 
de Homalolepis suffruticosa, mas difere desta por portar menos folíolos por 
folha (5–7 vs. 9–11[–13]), glândulas laminares espalhadas perto da base 
na face abaxial (vs. glândulas ausentes), pelas pétalas menores (5.5–6.1 
× 1.4–1.8 mm vs. 7.9–9.1 × 1.9–2.8 mm), e os apêndices estaminais sol-
dados ao longo de toda sua extensão exceto por duas projeções laterais 
no ápice (vs. apêndice com parte distal livre e ápice obtuso). Além disso, 
são espécies alopátridas. 

Material examinado da coleção Rizzo: não representado.

Material selecionado examinado: GOIÁS. Chapadão do Céu, Parque 
Nacional das Emas, 52o39’W, 17 o49’S, 5 VIII 1999, M.A. Batalha 3730 (SP); 
ibidem, 53o19’W, 18 o28’S, 6 X 1999, M.A. Batalha 3939 (SP); ibidem, ca-
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minho entre a entrada do Parque, acesso pelo Portão Bandeira e a sede., 
52o53’24.3”W, 18 o15’24.3”S, 8 IX 2014, M.F. Devecchi & Alves, G.G.N. 323 
(SPF); Mineiros, Parque Nacional das Emas, em campo sujo, próxima ao 
ponto Q, 7 IX 1999, M.A. Batalha 3810 (SPF); ibidem, campo cerrado, pró-
xima ao ponto A, 10 IX 1999, M.A. Batalha 3883 (SPF). 

1.6 Homalolepis rigida Devecchi, Phytotaxa 366 (1): 86. 2018.

(Figuras: 1L–M, 3F)

Arvoretas 0,5–1,3 m alt.; caule delgado e raramente ramificado; ramos 
jovens pubescentes. Folhas imparipinadas, agrupadas próximo do ápi-
ce do caule; pecíolo cilíndrico, liso, 9,2–36 cm compr., dilatado na base, 
pubescente, com tricomas glandulares esparsamente distribuídos ao lon-
go de toda a lâmina; raque 18–25 cm long., pubescente com tricomas 
glandulares esparsos; peciólulos ausentes; folíolos 11–15, opostos a su-
bopostos; lâmina dos folíolos terminal e laterais 5,5–9,5 × 33,5–6,5 cm, 
amplamente obovada no folíolo terminal, ovada ou elíptica a ovada nos 
laterais, ápice arredondado a agudo, base cordada no terminal e laterais, 
rígido-coriácea, margem revoluta; glândulas laminares ausentes na face 
adaxial e distribuídas próximas da base até a metade da lâmina na face 
abaxial; glândula apical conspícua; esparsamente piloso com tricomas 
glandulares principalmente ao longo das nervuras principal e secundá-
rias em ambas faces. Inflorescência laxa, tirsoide terminal, eixo principal 
incluindo o pedúnculo 47–76 cm compr., ramos laterais basais 35–60 cm 
compr., pubescentes a densamente pubescentes com tricomas glandu-
lares esparsos; brácteas 2,5–3,2 × 2,1–3 mm, espatuladas a discoides, 
pubescentes, glandulares. Flores: pedicelo 3–3,4 mm compr., densamen-
te pubescente com tricomas glandulares esparsos; cálice pubescente 
com tricomas glandulares esparsos, tubo maior que os lobos (2:1), ápice 
dos lobos agudo; pétalas 26,7–29,6 × 3,1–4 mm, estreitamente oblongas 
a oblanceoladas, ápice arredondado a obtuso, creme a esverdeadas, pu-
bescentes a tomentosas em ambas faces; estames 10; filetes 19,8–22 mm 
compr., apêndice adaxial 16–17 mm compr., com 4/5 basais adnatos ao 
filete e 1/5 distal livre, tomentoso, principalmente nas margens, ápice trun-
cado; anteras 1,7–2,1 mm compr., creme; ginóforo cilíndrico, levemente 
costado, 1,8–2,2 mm compr., pubescente; ovário 1,8–2,1 mm compr., car-
pelos seríceos; estilete 14,7–18 mm compr.; estigma punctiforme. Frutos 
não vistos. 
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Nomes populares: não conhecido.

Fenologia: Homalolepis rigida foi coletada com flores em julho e se-
tembro.

Distribuição e habitat: Homalolepis rigida é conhecida apenas de 
poucas populações em Tocantins. É uma arvoreta heliófila que cresce em 
solo arenoso associado a afloramentos rochosos nos cerrados. 

Comentários: Homalolepis rigida assemelha-se morfologicamente as 
outras espécies do gênero com hábito de pequenas arvoretas com folhas 
agrupadas no ápice do caule, principalmente com H. pohliana, diferindo 
desta pelos peculiares folíolos conduplicados, com consistência rígido-
-coriácea e base cordada. 

Material examinado da coleção Rizzo: não representado.

Material selecionado examinado: TOCANTINS. Dianópolis, Ponto 
404 (2), 46o46’48”W, 11o33’35”S, 24 IX 2003, A.O. Scariot 692 (CEN, SPF); 
Mateiros, Parque Estadual do Jalapão, antiga estrada entre a sede do par-
que e São Felix do Tocantins, às margens do Morro Espírito Santo, ca. 8 
km da sede do parque, 46o46’06”W, 10o16’47”S, 16 III 2014, M.F. Devecchi 
286 (SPF); ibidem, 46o46’17.1”W, 10o32’07.3”S, 14 VII 2014, M.F. Devecchi 
308 (SPF). 

1.7 Homalolepis salubris (Engl.) Devecchi & Pirani, Phytotaxa 366 (1): 89. 
2018.

Simaba salubris Engl. in Mart., Fl. bras. 12(2): 219. 1874. 

Quassia salubris (Engl.) Noot., Blumea 11(2): 524. 1962. 

(Figura 4A)

Subarbustos geoxílicos 0,2–0,3 m alt.; caule aéreo ausente ou pou-
co desenvolvido, sistema subterrâneo espessado. Folhas imparipinadas, 
agrupadas no ápice do caule ao nível do solo; pecíolo cilíndrico, liso, 
(2,5–)3,8–7,2 cm compr., levemente dilatado na base, puberulento a pu-
bescente na face adaxial e puberulento a glabrescente na face abaxial, 
sem tricomas glandulares; raque 4,5–12,5 cm compr., puberulenta a 
pubescente em ambas faces; peciólulos menores que 1,9 mm compr., di-
latados e lisos, puberulentos a glabrescentes; folíolos (5–)7–15, opostos; 
lâmina dos folíolos terminal e laterais (5,2–)6,4–10,9 × 1,8–3,2(–3,8) cm, 
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obovada a obovada-elíptica ou às vezes reduzida no folíolo terminal, es-
treitamente elíptica a oblongo-elíptica nos laterais, ápice acuminado ou 
agudo, base cuneada, obtusa, às vezes oblíqua nos folíolos terminal e la-
terais, cartácea a subcoriácea, margem não revoluta; glândulas laminares 
próximas do ápice na face adaxial e distribuídas por toda a lâmina na face 
abaxial; glândula apical inconspícua; glabra exceto ao longo da nervura 
principal em ambas faces. Inflorescência laxa, tirsoide lateral ou subtermi-
nal, eixo principal, incluindo o pedúnculo 15–29 cm long., ramos laterais 
basais ausente ou quando presentes, de até 1,7 cm long., pubescentes, 
sem tricomas glandulares; brácteas 1,4–2,6 × 1,6–2,3 mm, espatuladas 
a discoides, verdes a avermelhadas, puberulentas, glandulares. Flores: 
pedicelo 4,2–7,8(–11,5) mm compr., pubescente a piloso sem tricomas 
glandulares; cálice pubescente, tubo maior que os lobos (2:1), ápice dos 
lobos agudo; pétalas 29–35 × 2,3–2,6 mm, oblongas a oblanceoladas, 
ápice arredondado, esverdeadas ou creme, seríceas a pubescentes em 
ambas faces; estames 10–12; filetes 19,2–20,4 mm compr., providos de 
um apêndice adaxial 15,3–16,1 mm compr., com 10/11 basais adnatos ao 
filete e 1/11 distal livre, glabrescente em ambas faces, viloso nas margens, 
ápice truncado; anteras 1,4–1,6 mm compr., creme a avermelhadas; ginó-
foro semicilíndrico, liso, 0,9–1,3 mm compr., pubescente; ovário 1,4–1,9 
mm compr., carpelos velutinos; estilete 11,6–14,1 mm compr.; estigma 
punctiforme. Frutos com 1–2 drupídeos, imaturos 15 × 12 mm, amplamen-
te obovoides, lisos, pubescentes.

Nomes populares: calunguinha. 

Fenologia: Homalolepis salubris foi coletada com flores em setembro 
e frutos imaturos em outubro. 

Distribuição e habitat: Homalolepis salubris era conhecida até re-
centemente de poucos registros de coletas antigos de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul. No final dos anos 90 foi coletada também em Goiás, e es-
forços recentes permitiram reencontrar a espécie no Mato Grosso do Sul e 
a descobrir uma nova população em Minas Gerais. 

Comentários: Homalolepis salubris possui as maiores flores do gê-
nero, com pétalas alcançando até 3,5 cm compr. Outra peculiaridade é 
a ocorrência frequente de flores hexâmeras em meio às pentâmeras (o 
merisma predominante no gênero). Como as demais espécies do gênero 
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que habitam os cerrados, H. salubris apresenta sistema subterrâneo bem 
desenvolvido, com as folhas emergindo ao nível do solo. 

Material examinado da coleção Rizzo: não representado.

Material selecionado examinado: GOIÁS. Goiatuba, Rodovia Trans-
-Brasília, BR-153 próximo a Goiatuba, beira da estrada, 49o15’13”W, 
17o58’32”S, 7 IX 1998, R. Farias et al. 124 (UB).

Material adicional examinado: MATO GROSSO DO SUL: Nova 
Alvorada do Sul, rodovia MS-163, ca. 3 km após ponte do Rio Anhan-
duí, 21°00’30.7”S, 54°30’25.3”W, 25 Mar 2014, Devecchi 294 (NY, SPF); 
Sidrolândia, MS-258, sentido Capão Seco - Sidrolândia, 21°01’35.3’’S, 
54°42’31.4”W, 25 Mar 2014, Devecchi 295 (NY, SPF); MINAS GERAIS: Ituiu-
taba, BR-365, sentido Flor de Minas, 18°57’49”S, 49°33’22”W, 28 Jul 2017, 
Devecchi 472 (SPF).

1.8 Homalolepis suffruticosa (Engl.) Devecchi & Pirani, Phytotaxa 366 (1): 
56. 2018.

Simaba suffruticosa Engl. in Mart., Fl. bras. 12(2): 213. 1874. 

Quassia suffruticosa (Engl.) Noot., Blumea 11(2): 524. 1962.

(Figura 4A)

Subarbustos geoxílicos 0,5–0,12(-0,3) m alt.; caule aéreo geralmente 
ausente ou pouco desenvolvido; sistema subterrâneo espessado. Folhas 
imparipinadas, agrupadas no ápice do caule ao nível do solo; pecíolo 
semicilíndrico, liso, 1,1–2,7(–3,6) cm compr., pubescente, sem tricomas 
glandulares, levemente dilatado na base; raque 4,5–7,8(–14,4) cm compr., 
pubescente; peciólulos menores que 1 mm compr., não dilatados, lisos, 
pubescentes; folíolos 9–11(–13), opostos a subopostos; lâmina dos folíolos 
terminal e laterais 4,3–6,2(–6,8) × 1,3–2,5(–3,2) cm, estreitamente elíptica 
a elíptica ou obovada no folíolo terminal, estreitamente elíptica a elíptica 
nos laterais, ápice obtuso a agudo, base cuneada no folíolo terminal e 
cuneada a levemente oblíqua nos laterais, cartácea, margem levemente 
revoluta; glândulas laminares ausentes em ambas faces; glândula apical 
inconspícua; esparsamente pubescente em ambas faces com tricomas 
glandulares na face abaxial. Inflorescência congesta, tirso terminal ou 
subterminal, eixo principal incluindo o pedúnculo 4,5–6,7 cm compr., 
ramos laterais basais 1,2–3,6 cm compr., pubescentes, sem tricomas 
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glandulares; brácteas 2,6–4,3(–5,4) × 0,9–1,3 mm, obovadas ou espatula-
das, verdes, pubescentes, glandulares. Flores: pedicelo 2,5–3,5(–4,7) mm 
compr., pubescente a densamente pubescente com tricomas glandulares 
esparsos; cálice pubescente, tubo menor que os lobos (1:2), ápice dos 
lobos agudo; pétalas 7,9–9,1 × 1,9–2,8 mm, oblonga a oblongo-elíptica, 
ápice obtuso a agudo, verde-claras, pubescentes em ambas faces; esta-
mes 10; filetes 4,5–5,7 mm compr., apêndice adaxial 3,2–3,8 mm compr., 
com 2/3 basais adnatos ao filete e um 1/3 distal livre, seríceo em ambas 
faces, ápice obtuso; anteras 0,9–1,4 mm compr., creme a amarelas; ginó-
foro semicilíndrico, liso, 0,8–1,2 mm compr., seríceo a tomentoso; ovário 
1,2–1,7 mm compr., carpelos seríceos a tomentosos; estilete 2,8–3,7 mm 
compr.; estigma levemente lobado. Frutos com 1–5 drupídeos, imaturos 
12–16 × 10–12 mm, amplamente elipsoides, esverdeados a ferrugíneos, 
quando maduros amarelos a ferrugíneos, lisos, pubescentes. 

Nomes populares: Calunga, mata-cachorro-do-chão.

Fenologia: Homalolepis suffruticosa foi coletada com flores de julho a 
outubro e com frutos em outubro. 

Distribuição e habitat: Homalolepis suffruticosa tem ocorrência res-
trita a formações abertas dos cerrados do Planalto Central do Brasil nos 
estados de Goiás, Minas Gerais e Tocantins. É um típico subarbusto dos 
cerrados, com hábito geoxílico (parte aérea bastante reduzida e sistema 
subterrâneo bem desenvolvido). 

Comentários: Homalolepis suffruticosa é morfologicamente similar a 
outra espécie endêmica dos cerrados, H. pumila. Apesar da similaridade 
do hábito, a distinção entre ambas é facilitada pelo número de folíolos e 
caracteres florais já discutidos anteriormente.

Material examinado da coleção Rizzo: GOIÁS. Goiânia, na GOM-9 
sentido Nerópolis, a 2 km da Escola de Agronomia e Veterinária, no córre-
go Samambaia, 3 VIII 1968, J.A. Rizzo 1810 (UFG).

Material selecionado examinado: GOIÁS. Alto Paraíso de Goiás, Cha-
pada dos Veadeiros, 6 - 7 km E of Alto Paraíso on road to Nova Roma., 7 
III 1973, W.R. Anderson 6531 (MG, NY); ibidem, Rodovia Alto Paraíso de 
Goiás - Niquelândia (GO 239), 46,7 km do trevo sul de Alto Paraíso de 
Goiás em direção a São Jorge, 47o47’57.3”W, 14o13’49.9”S, 4 IX 2013, 
M.F. Devecchi et al. 213 (SPF); ibidem, Rodovia Alto Paraíso de Goiás - 
Niquelândia (GO 239), ca. 13 km de São Jorge em direção a Alto Paraíso 
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de Goiás, 47o47’09.0”W, 14o11’54.8”S, 4 IX 2013, M.F. Devecchi et al. 216 
(SPF); ibidem, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em frente a 
casa de visitantes, 47o47’57.52”W, 14o09’29.47”S, 16 IX 2014, C.M. Sinis-
calchi et al. 564 (SPF); Anápolis, estação Experimental, 16 X 1956, L.B. 
Smith & Macedo, A. 4755 (US); Posse, Estrada entre Guarani e Posse, 
entrada em desvio ao lado direito de quem vai para Posse, área cercada, 
46o46’12”W, 14o57’41”S, 19 X 2001, R.C. Mendonça 4503 (IBGE, CEN, RB); 
São João d’Aliança, Fazenda Reunidas do Planalto, 18 VII 1974, A. Ma-
cedo 5364 (US); TOCANTINS. Almas, estrada para Natividade, ca. 47km 
de Almas., 47o47’04”W, 11o43’39”S, 22 VII 2000, V.C. Souza et al. 24496 
(ESA); ibidem, Fazenda Minnehaha, na parte plana central da Fazenda, 
ca. 70 km a nordeste da cidade, 10 VIII 2004, B.M.T. Walter et al. 5277 
(SPF, UEC); Natividade, 23 VII 1955, A. Macedo 3880 (MO, SP, US); ibidem, 
23 VII 1955, A. Macedo s.n. (RB); ibidem, Serra de Natividade, na subida 
da serra, próximo à bifurcação para a Cachoeira do Paraíso, 47o47’44”W, 
11o39’58”S, 12 III 2014, M.F. Devecchi 274 (SPF); Ponte Alta do Tocan-
tins, Jalapão, Estrada para Mateiros, ca. 10 km de Ponte Alta, 6 X 2007,  
J. Paula-Souza et al. 9080 (SPF). 

1.9 Homalolepis tocantina (Devecchi & Pirani) Devecchi & Pirani, 
Phytotaxa 366 (1): 92. 2018.

Simaba tocantina Devecchi & Pirani, Phytotaxa 227(2): 167. 2015.

(Figuras: 2A–D, 4B)

Subarbustos 0,3–0,8 m alt.; caule aéreo pouco desenvolvido ou au-
sente, sistema subterrâneo bem desenvolvido. Folhas imparipinadas, 
raramente paripinadas, agrupadas no ápice do caule ao nível do solo; 
pecíolo cilíndrico, liso, 4,3–8,2(–10,5) cm compr., dilatado na base, pu-
berulento a pubescente, sem tricomas glandulares; raque 12–25 cm 
compr., pubescente apenas na face adaxial; peciólulos 1–2 mm compr., 
dilatados e rugosos, glabros; folíolos (13–)15–17(–21), opostos a subopos-
tos; lâmina dos folíolos terminal e laterais 4,5–7,3 × 1,3–2,4 cm, obovada 
a elíptico-obovada no folíolo terminal, oblongo-obovada a estreitamente 
elíptica nos laterais, ápice agudo, base cuneada no terminal e laterais, 
coriácea a subcoriácea, margem não revoluta; glândulas laminares ausen-
tes na face adaxial e próximas da base na face abaxial; glândula apical 
inconspícua; glabra exceto ao longo da nervura principal na face adaxial. 
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Inflorescência laxa, tirsoide terminal, eixo principal incluindo o pedúnculo 
45–60 cm compr., ramos laterais basais ausentes ou quando presentes 
com até 10 cm compr., puberulentos, com tricomas glandulares esparsos; 
brácteas 1,5–2,5 × 1,6–2,6 mm, espatulados a discoides, puberulentas, 
glandulares. Flores: pedicelo 2,4–3,2 mm compr., pubescente com trico-
mas glandulares esparsos; cálice pubescente, tubo e lobos do mesmo 
tamanho (1:1), ápice dos lobos obtuso ou agudo; pétalas 21–25 × 3,5–3,9 
mm, oblanceoladas, ápice arredondado, creme a esverdeadas, puberu-
lentas; estames 10; filetes 18–20 mm compr., apêndice adaxial 16,2–16,9 
mm compr., com 6/7 basais adnatos ao filete e 1/7 distal livre, viloso perto 
do ápice e margens, ápice obtuso a truncado; anteras ca. 1.7 mm compr., 
brancas a creme; ginóforo semicilíndrico, levemente costado, 2,4–2,9 mm 
compr., velutino; ovário ca. 2 mm compr., carpelos tomentosos; estilete 
13–15 mm compr.; estigma levemente lobado. Frutos com 1–2 drupídeos, 
imaturos 14–17 × 11–13 mm, amplamente elipsoides a obovoides, imatu-
ros esverdeados, lisos, pubescentes. 

Nomes populares: não conhecidos.

Fenologia: Homalolepis tocantina foi coletada com flores em junho e 
com frutos imaturos em setembro. 

Distribuição e habitat: Homalolepis tocantina é conhecida de poucas 
populações nos cerrados com solo arenoso dentro dos limites do Parque 
Estadual do Jalapão, Tocantins (Devecchi & Pirani 2015).  

Comentários: Dentre as espécies de Homalolepis com hábito subar-
bustivo geofítico (com ramos muito curtos ascendendo de um sistema 
subterrâneo bem desenvolvido), H. tocantina compartilha maior semelhan-
ça com H. salubris. Todavia, pode ser facilmente distinguida desta pela 
presença de tricomas glandulares esparsos nos ramos da inflorescên-
cia (vs. ausentes), flores menores (2,1–2,5 cm vs. 3,1–3,5 compr.) e pela  
porção soldada ao filetes dos apêndices bem menor (6:1 vs. 10:1 ou mais).

Material examinado da coleção Rizzo: não representado.

Material selecionado examinado: TOCANTINS. Mateiros, Parque 
Estadual do Jalapão, Estrada para Boa Esperança, brejo do Guará, 
46o46’31”W, 10o19’55”S, 18 VI 2002, T.B. Cavalcanti 2928 (CEN); ibidem, 
10°19’55’’ S, 46°37’31’’ W, 20 IX 2014, G.M. Antar et al. 528 (SPF; RB); 
ibidem, Parque Estadual do Jalapão, estrada em direção à Comunidade 
Boa Esperança, campo sujo logo após o Morro do Porco., 46o46’31”W, 
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10o19’55”S, 17 III 2014, M.F. Devecchi 293 (SPF); ibidem, Parque Estadual 
do Jalapão, estrada em direção à Comunidade Boa Esperança, campo 
sujo logo após o Morro do Porco., 46o46’31”W, 10o19’55”S, 13 VII 2014, 
M.F. Devecchi 301 (SPF); ibidem, Parque Estadual do Jalapão, antiga es-
trada entre a sede do parque e São Felix do Tocantins, ca. 15 km da sede 
do parque., 46o46’19.7”W, 10o31’35.2”S, 14 VII 2014, M.F. Devecchi 310 
(SPF); Ponte Alta de Tocantins, Estrada entre Ponte Alta do Tocantins e 
Mateiros, 46o46’17.13”W, 10o30’58.37”S, 15 VII 2014, M.F. Devecchi 312 
(SPF); ibidem, Estrada entre Ponte Alta do Tocantins e Mateiros, ca. 30 
minutos de Ponte Alta., 46o46’17.13”W, 10o30’58.37”S, 15 VII 2014, M.F. 
Devecchi 313 (SPF).

 
1.10 Homalolepis trichilioides (A.St.-Hil.) Devecchi & Pirani, Phytotaxa 
366 (1): 94. 2018.

Simaba trichilioides A.St.-Hil., Mém. Mus. Hist. Nat. 10: 279. 1823. 

Zwingera trichilioides (A. St.-Hil.) Spreng., Syst. Veg. 2: 319. 1825. 

Quassia trichilioides (A.St.-Hil.) D. Dietr., Syn. Pl. 2: 1416. 1840. 

(Figuras: 2E–I, 4C)

Arvoretas 0,3–2,5 m alt.; caule delgado e raramente ramificado; ramos 
jovens puberulentos. Folhas imparipinadas, agrupadas próximo do ápi-
ce do caule; pecíolo cilíndrico, liso, (7,7–)10–21 cm compr., dilatado na 
base, pubescente, sem tricomas glandulares; raque (7,5–)14–23(–33,5) 
cm compr., pubescente; peciólulos 1,3–3,1 mm compr., dilatados e rugo-
sos, pubescentes; folíolos 5–11, opostos a subopostos; lâmina dos folíolos 
terminal e laterais 8,2–20 × 4,4–6,4(–9) cm, obovada, obdeltóide a ampla-
mente obovada no folíolo terminal, elíptica a oblonga nos laterais, ápice 
agudo, arredondado a agudo, levemente retuso ou arredondado a trun-
cado, base cuneada, obtusa a curtamente atenuada no folíolo terminal e 
laterais, coriácea, margem levemente revoluta; glândulas laminares pró-
ximas do ápice na face adaxial e distribuídas por toda a lâmina na face 
abaxial; glândula apical conspícua; pubescente ou pilosa a esparsamente 
pubescente na face adaxial, piloso a densamente piloso, esparsamente 
tomentoso a glabrescente com tricomas glandulares as vezes próximo da 
nervura mediana na face abaxial. Inflorescência laxa, tirso terminal, eixo 
principal incluindo o pedúnculo, 30–104 cm compr., ramos laterais basais 
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24–43 cm long., pubescentes a densamente pubescentes, geralmen-
te com tricomas glandulares esparsos; brácteas 2,1–3,8(–4,7) × 1,9–3,2 
mm, espatuladas a discoides, verde-amarronzadas, pubescentes, glan-
dulares. Flores: pedicelo 4,6–6(–7,7) mm compr., densamente pubescente 
com tricomas glandulares esparsos; cálice pubescente a densamente pu-
bescente com tricomas glandulares esparsos, tubo maior que os lobos 
(2:1), ápice dos lobos agudo; pétalas 23–29 × 3,2–4,6 mm, estreitamente 
oblongas a oblanceoladas, ápice obtuso, arredondado a levemente trun-
cado, creme a esverdeadas, seríceas a vilosas em ambas faces; estames 
10; filetes 13–20 mm compr., apêndice adaxial (11–)14–19,4 mm compr., 
com 4/5 basais adnatos ao filete e 1/5 distal livre, seríceo a viloso prin-
cipalmente nas margens, ápice obtuso a truncado; anteras 1,.8–2,4 mm 
compr., creme; ginóforo cilíndrico, levemente costado, 1,4–3,9 mm com-
pr., seríceo; ovário 1,8–2,8 mm compr., carpelos seríceos; estilete 13,3–17 
mm compr.; estigma punctiforme. Frutos com 1–2(–4) drupídeos, maduros 
32–38 × 22–24 mm, obovoides, verde-ferrugíneos, lisos, densamente pu-
bescentes. 

Nomes populares: angelim-mata-barata, cajarana-brava, calunga, 
féu-da-terra.

Fenologia: Homalolepis trichilioides foi coletada com flores de julho a 
outubro e com frutos em setembro.

Distribuição e habitat: Homalolepis trichilioides é uma espécie com 
distribuição ampla, ocorrendo em quase todo centro oeste brasileiro 
(Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), sudeste (noroeste de Minas 
Gerais), estendendo até o norte (Tocantins e Pará) e nordeste (Ceará, Ma-
ranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte), sendo conhecidos ainda 
alguns registros na província de Amambay no Paraguai (Devecchi et al 
2018b). É principalmente encontrada no cerrado, mas existem registros na 
caatinga no Ceará e também próximo da região costeira da Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Ceará, em matas de tabuleiro sobre dunas.

Comentários: Homalolepis trichilioides assemelha-se morfologicamen-
te a H. cedron, H. pohliana e H. rigida por possuírem o hábito semelhante 
a uma palmeira, com o tronco delgado e geralmente não-ramificado por-
tando folhas longas agrupadas junto ao ápice, inflorescências terminais 
amplas, flores grandes com pétalas de 19,7 a 29,6 mm de comprimento 
e estigma punctiforme. Das duas últimas espécies, H. trichilioides pode 
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ser distinguida pela presença de glândulas laminares em ambas superfí-
cies dos folíolos (vs. presença apenas na superfície abaxial). No entanto, 
compartilha maior semelhança com H. cedron, mas pode ser facilmente 
distinguida desta pelos pecíolos pubescentes com tricomas retos (vs. gla-
brescente a puberulento com tricomas uncinados em H. cedron), folíolos 
5-11 (vs. 11-37), pelo indumento pubescente a densamente piloso em 
ambas superfícies dos folíolos (vs. glabrescente com tricomas uncina-
dos restrito às nervuras mediana e secundárias) e pelos frutos menores  
(32–38 × 22–24 mm vs. 69-94 × 43-58 mm).

Material examinado da coleção Rizzo: não representado.

Material selecionado examinado: GOIÁS. Cavalcante, balsa Serra 
Branca para Vila Veneno, km 2.5, 48o48’11”W, 13o34’03”S, 27 VI 2001, 
G.P. Silva & Silva. M.C. 5188 (CEN, SPF); ibidem, APA Pouso Alto, Serra 
Branca, 48o48’54”W, 13o36’00”S, 31 VIII 2005, M.L. Fonseca et al. 5855 
(IBGE, SPF); Colinas do Sul, margens do rio Tocantinzinho, Cachoeira das 
Pedras Bonitas, estrada vicinal ao sul da rodovia Colinas do Sul - Nique-
lândia (GO 132), 48o48’16.2”W, 14o12’28.8”S, 6 IX 2013, M.F. Devecchi  
et al. 234 (SPF); ibidem, margens do rio Tocantinzinho, cachoeira das 
Pedras Bonitas, estrada vicinal ao sul da rodovia Colinas do Sul - Nique-
lândia (GO 132), 48o48’16.2”W, 14o12’28.8”S, 6 IX 2013, M.F. Devecchi  
et al. 235 (SPF); ibidem, margens do Rio Tocantinzinho, cachoeira das Pe-
dras Bonitas, 48o48’17.5”W, 14o12’37.5”S, 6 IX 2013, J.R. Pirani et al. 6486 
(SPF); Niquelândia, nas margens do rio Tocantinzinho, 48o48’W, 13o59’S, 
22 VII 1995, T.B. Cavalcanti et al. 1608 (CEN, SPF); ibidem, margens do 
Rio Tocantinzinho, 48o48’W, 13o59’S, 22 VII 1995, T.B. Cavalcanti et al. 1601 
(CEN, SPF); Teresina de Goiás, Rodovia Teresina de Goiás - Cavalcante 
(GO 241), 5,5 km de Teresina de Goiás sentido Cavalcante, estrada vicinal 
para a cachoeira Três Degraus, à direita da rodovia ca. 1 km na estrada 
vicinal , 47o47’36.4”W, 13o46’48.7”S, 5 IX 2013, M.F. Devecchi et al. 225 
(SPF); ibidem, Rodovia Teresina de Goiás - Cavalcante (GO 241), 1 km de 
Teresina de Goiás sentido Cavalcante., 47o47’58.7”W, 13o47’30.2”S, 5 IX 
2013, M.F. Devecchi et al. 226 (SPF); ibidem, rodovia Teresinha de Goiás 
- Alto Paraiso de Goiás, sentido Alto Paraíso, 47o47’58.7”W, 13o47’30.2”S, 
5 IX 2013, J.R. Pirani et al. 6468 (SPF); Tocantins. Paranã, entroncamen-
to obra - balsa do Coronel Valente, km 11., 48o48’16”O, 12o50’59”S, 23 
X 2006, G. Pereira-Silva & Amorim, G.A. 11020 (CEN, SPF); São Salva-
dor do Tocantins, Fazenda Serrinha, 48o48’50”O, 12o46’53”S, 15 VII 2007,  
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G. Pereira-Silva et al. 12037 (CEN, SPF); ibidem, Fazenda Pedra Riscada, 
22 VIII 2000, E.L.M. Catharino 2672 (SPF). 

2.   Simaba Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 400, pl. 153. 1775.

Árvores ou arbustos. Folhas alternas, imparipinadas ou paripinadas, 
raramente unifolioladas, pecioladas; folíolos opostos a subopostos, pecio-
lulados, geralmente com uma glândula nectarífera pouco conspícua no 
ápice; lâmina com glândulas presentes apenas na face adaxial, discolor, 
com tricomas ou glabra, margem inteira; venação broquidódroma. Inflo-
rescências terminais ou axilares, tirsoides depauperados a botrióides, 
ramos glabros a pubescentes; brácteas geralmente dilatadas, glandulares 
ou não. Flores bissexuadas, ocasionalmente unissexuadas (em plantas 
hermafroditas ou poligâmicas), (4–)5(–6)-meras; cálice gamossépalo com 
os lobos distais livres; pétalas livres, imbricadas no botão, alvas, esverdea-
das a amareladas, superfície da epiderme estriada e coberta por tricomas 
curtos em ambas faces; estames (8–)10(–12), filetes cilíndricos, afilados 
em direção ao ápice, providos de um apêndice adaxial, dorsiventralmen-
te achatado, parcialmente livre a completamente fundido ao filete; anteras 
dorsifixas, alvas a creme, amarelas a alaranjadas, conectivo liso; ginóforo 
curto, cilíndrico, semicilíndrico a cônico, geralmente maior que o ovário, liso 
a levemente costado, glabro ou esparsamente a densamente pubescente; 
carpelos (4–)5, livres entre si mas coerentes ao nível do ovário e unidos 
pelos estiletes, glabros, pubescentes ou tomentosos, ocasionalmente 
reduzidos a um pistilódio; estilete cilíndrico; estigma com lobos curto di-
vergentes. Frutos com 1–5 drupídeos, lenticulares, carenados, obovoides 
a fortemente compressos lateralmente, amarelos, vermelhos, alaranjados, 
vináceos a vermelho-escuros, glabros a densamente pubescentes.

Gênero de cerca de cinco espécies, exclusivamente neotropicais (De-
vecchi et al. 2018a). Apenas uma espécie ocorre em Goiás e Tocantins.

1.1 Simaba orinocensis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. 
Gen. Sp. 6(4): 18. 1823.

(Figuras: 2J–L, 4D)

Árvores, 5–15 m alt.; caule cilíndrico, casca fina, fissurada longitu-
dinalmente, ramos jovens puberulentos. Folhas imparipinadas, dispostas 
ao longo da parte distal dos ramos; pecíolo semicilíndrico, liso, 3,1–4,9 cm 
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long., levemente dilatado na base, puberulento; raque 4,3–15 cm compr., 
puberulenta; peciólulos 0,9–1,7 mm compr., não dilatados e levemente 
rugosos, puberulentos a glabrescentes; folíolos 5–15, opostos a subopos-
tos; lâmina dos folíolos terminal e laterais 5,9–11 × 2,1–4 cm, obovada 
a elíptico-obovada ou amplamente obovada no folíolo terminal, oblongo-
-obovada a elíptica nos laterais, ápice agudo, arredondado, levemente 
truncado ou levemente retuso, base atenuada ou curto-atenuada a ate-
nuada, cartáceos, margem não revoluta; glândulas laminares restritas à 
base na face adaxial; glândula apical inconspícua; glabra a puberulenta 
apenas ao longo da nervura mediana na face adaxial e glabra na face 
abaxial. Inflorescência laxa, tirsoide ou botrioide, terminal, eixo principal 
incluindo o pedúnculo 15–24 cm compr.; ramos laterais basais 11–18 cm 
compr.; puberulentos; brácteas 1,8–2,7 × 0,8–1,2 mm, obovadas a espatu-
ladas, puberulentas, geralmente glandulares. Flores: pedicelo 4,8–10 mm 
compr., puberulento; cálice puberulento a diminutamente puberulento, 
tubo menor que os lobos (1:3), ápice das lobos agudo; pétalas 4,7–6 × 
1,7–2,8 mm, elípticas, oblongo-elípticas ou oblongo-ovadas, ápice agudo, 
alvas, creme a amareladas, diminutamente puberulentas em ambas faces; 
estames (8–)10(–12); filetes 3,1–4,2 mm compr., apêndice adaxial (1,3–) 
1,6–2,2 mm compr., com 2/3 basais adnatos ao filete e um terço distal livre, 
esparsamente tomentoso na face adaxial e glabrescente na abaxial, ápice 
bilobado, os apêndices com a mesma altura do ginóforo; anteras 0,5–0,9 
mm compr., alvas a creme ou amareladas; ginóforo cilíndrico a levemen-
te cônico, 1,2–1,6 mm compr., densamente puberulento a pubescente; 
ovário 0,9–1,3 mm compr., carpelos (4–)5, esparsamente pubescentes a 
glabrescentes; estilete 1,2–1,8 mm compr. Frutos com 1–2(–4) drupídeos, 
imaturos verdes, quando maduros 28–38 × 18–24 mm, obovoides, forte-
mente compressos lateralmente, vermelhos a vináceos, glabros. 

Nomes populares: manga-de-tambaqui. 

Fenologia: Simaba orinocensis foi coletada com flores e frutos em 
agosto, novembro e dezembro.

Distribuição e habitat: Simaba orinocensis está presente na região 
amazônica da Bolívia, Brazil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Fran-
cesa, Peru, Suriname e Venezuela. Ocorre exclusivamente em florestas 
sazonalmente alagadas, margem de rios e campinas em áreas de várzea. 
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Nos estados de Goiás e Tocantins a espécie foi coletada nas proximida-
des do Rio Araguaia e seus afluentes.

Comentários: Simaba orinocensis, assim como a maioria das espécies 
do gênero, tem distribuição restrita à região amazônica. É uma espécie fi-
logeneticamente e morfologicamente aparentada a S. obovata, da qual é 
facilmente distinguida pela presença de folhas unifolioladas na segunda. 
Além disso, S. orinocensis é facilmente distinguida das demais espécies 
pela presença de um a dois pares de glândulas laminares restritas à base 
dos folíolos na face adaxial (nas demais espécies as glândulas ocupam 
outras posições).

Material examinado da coleção Rizzo: não representado.

Material selecionado examinado: GOIÁS. São Miguel do Araguaia, 
Folha SD-22-XC, 26 VIII 1996, S.S. Silva et al. 42 (IBGE). TOCANTINS. Ara-
guatins, Balsa Serra Branca para Vila Veneno, km 2,5, 48o45’W, 5o21’S, 17 
XI 1983, E. Mileski 348 (CEPEC, HRB, RB); Lagoa da Confusão, Rio Javaé, 
8 XII 2009, R.F. Haidar et al. 1209 (IBGE). 

3.   Simarouba Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 859–864, pl. 331–332. 1775.

Árvores ou arbustos de até 35 m alt. Folhas alternas, paripinadas ou 
imparipinadas; pecíolos geralmente dilatados na base; peciólulos dilata-
dos ou não, lisos; folíolos alternos, ocasionalmente subopostos; lâmina com 
glândulas presentes na face adaxial, discolor, face adaxial verde-escura e 
lustrosa, face abaxial verde-clara e glauca, margem inteira, glabra a den-
samente tomentosa, venação pinado-broquidódroma. Inflorescências 
terminais ou axilares; laxas, tirsos, ramos glabrescentes a glabros, brac-
teadas. Flores pediceladas, unissexuais, pentâmeras; cálice gamossépalo 
com lobos distais livres; corola imbricada ou contorta; pétalas livres, alvas, 
esverdeadas ou avermelhadas, glabras ou esparsamente ciliadas; andro-
ceu obdiplostêmone, estames 10, filetes providos de um apêndice adaxial 
curto, espatulados, glabros a pubescentes, reduzidos a estaminódios 
nas flores femininas; anteras dorsifixas, alvas; ginóforo reduzido; gineceu 
(4–)5-carpelar, livres entre si, frouxamente unidos apenas na base e pelos 
estiletes, uniovulados, rudimentar nas flores masculinas; estilete curto; es-
tigma com ramos longos e divergentes. Frutos com 1–2(–5) drupídeos, 
elipsoides, ou carenados a levemente compressos lateralmente, arroxea-
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dos, avermelhados a enegrecidos, glabros; uma semente por drupídeo; 
embrião pequeno com dois grandes cotilédones plano-convexos.

Gênero de seis espécies, exclusivamente neotropicais. No Brasil ocor-
rem apenas duas espécies, ambas representadas em Goiás e Tocantins. 

Chave para as espécies de Simarouba

Folíolos inteiramente glabros; pétalas 3,5–4,2 mm compr.; anteras 0,6–0,8 mm  

compr.  ........................................................................................................ S. amara

Folíolos pubescentes na face abaxial, raramente glabrescentes; pétalas 4,3–5,8 

mm compr.; anteras 1–1,4 mm compr.  .................................................  S. versicolor

3.1 Simarouba amara Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 860, pl. 331, 332. 1775.

Quassia simarouba L.f., Suppl. Pl. 234. 1781.

Zwingera amara (Aubl.) Willd.,  Sp. Pl. 2: 569. 1799.

Simarouba amara var. opaca Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 
3(4): 213. 1906.

Simarouba opaca (Engl.) Radlk. ex Engl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflan-
zenfam. 19: 374. 1931.

Simarouba amara var. typica Cronquist, Mem. Torrey Bot. Club 71: 22. 
1944.

Simarouba amara var. puberula Cuatrec., Revista Acad. Ci. Exact. 8: 
466. 1952.

(Figuras: 2M–O, 4E)

Árvores, 15–25 m alt., caule cilíndrico, ramos jovens verdes, glabros. 
Folhas paripinadas ou imparipinadas, dispostas ao longo da parte distal 
dos ramos; pecíolo cilíndrico, liso, 7–12 cm compr., dilatado na base, gla-
bros; raque 15–29 cm compr., glabra; peciólulos 2,5–4,7 mm compr., não 
dilatados e rugosos, glabros; folíolos 8–17, alternos ou subopostos, lâmina 
dos folíolos terminal e laterais distais 6–8,4 × 1,9–3,2 cm, oblongo-obo-
vada ou oblongo-elíptica, ápice arredondado ou retuso, base atenuada 
a cuneada, subcoriácea, margem plana (não revoluta), glabra em ambas 
faces, exceto na nervura mediana da face abaxial, puberulenta; glândulas 
laminares perto da base e na região distal perto do ápice na face adaxial. 
Inflorescência laxa, tirso terminal, eixo principal, incluindo o pedúnculo, 
10–23 cm compr.; ramos laterais basais 6–14 cm compr.; glabros; brácteas 
6–14 × 1,2–2,2 mm, oblanceoladas a estreitamente oblongas, glabras. 
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Flores: pedicelo 0,8–4 mm compr., puberulento; cálice 5–lobado, puberu-
lento, tubo geralmente maior que os lacínios (1:2), ápice dos lobos agudo; 
pétalas 3,5–4,2 × 1,6–2,1 mm, oblongo-elípticas, ápice agudo, creme a 
esverdeadas, glabras;  estames nas flores masculinas com filetes 2,8–3,1 
mm compr., apêndice adaxial 0,9–1,1 mm compr., ovado, viloso no ápice, 
anteras 0,6–0,8 mm compr.; nas flores femininas reduzidos a estaminódios 
0,7–0,9 mm compr., espatulados, pubescentes, com anteras pequenas e 
estéreis; ovário rudimentar nas flores masculinas, nas femininas 1,7–1,9 
mm compr., carpelos (4–)5,  glabros;  estilete ca. 3–4 mm compr. Frutos 
com 1–2 drupídeos, 1,5–1,9 cm compr., elipsoides, quando maduros aver-
melhados a enegrecidos, glabros.

Nomes populares: paraíba, tamanqueira, cedro-amargo, marupá, 
simaruba. 

Fenologia: Simarouba amara foi coletada com flores de julho a outubro 
e com frutos em agosto.

Distribuição e habitat: Simarouba amara tem ampla distribuição, indo 
de Honduras na América Central e região caribenha até o sudeste do Brasil 
na América do Sul (Franceschinelli et al. 1999). No Brasil é encontrada em 
vários tipos de formações, como as florestas ombrófilas e matas de tabulei-
ros, sendo que no Planalto Central habita florestas ripárias e cerradão.

Comentários: Simarouba amara pode ser distinguida de S. versico-
lor por apresentar folíolos glabros na face abaxial (vs. tomentosos em S. 
versicolor), pétalas menores 3,5–4,2 mm compr. (vs. 4,3–5,8 mm compr.), 
anteras menores (0,6–0,8 mm vs. 1–1,4 mm compr.) e frutos menores (3–4 
mm vs. 2–2,5 cm compr.). Simarouba amara é uma espécie de crescimen-
to rápido e sua madeira é usada localmente para diversos fins, tais como 
produção de papel, móveis, fósforo e também tem emprego na construção 
civil (Rodriguez von Platen, 2000). 

Material examinado da coleção Rizzo: GOIÁS. Mossâmedes, divisa 
dos municípios de Mossâmedes ao sul, e Goiás ao norte, Serra Doura-
da, área da UFG, 2 VII 1969, J.A. Rizzo 4358 (SPF, UFG); ibidem, 1 IX 
1969, J.A. Rizzo 4462 (SPF, UFG); ibidem, 22 VIII 1985, J.A. Rizzo & Heleno 
10496 (SPF, UFG); ibidem, 22 VIII 1985, J.A. Rizzo & Heleno 10495 (SPF, 
UFG); ibidem, próximo ao Córrego Cafundó e Piçarrão, 19 VII 1994, J.A. 
Rizzo et al. 11540 (SPF, UFG); Pirenópolis, alto da Serra dos Pireneus, 7 XII 
1995, V.L.G. Klein et al. 2986 (SPF, UFG); ibidem, na base dos três picos, 
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4 IX 1971, J.A. Rizzo & A. Barbosa 5949 (SPF, UFG); ibidem, 2 X 1971, J.A. 
Rizzo & A. Barbosa 6033 (SPF, UFG).

Material selecionado examinado: GOIÁS. Alto Paraíso, Parque Na-
cional da Chapada dos Veadeiros, entre o Mulungu e o Peito de Moça, 
14°04’S, 47°39’W, 15 XI 1996, F.C.A. Oliveira et al. 694 (IBGE, SPF); Caldas 
Novas, Córrego Bálsamo, 2 VII 1993, H.G.P. Santos et al. 146 (CEN, SPF); 
Cristalina, Cachoeira, 7 X 1981, G. Hatschbach 44076 (MBM, SPF); Ipame-
ri, bacia de inundação da AHE-Corumbá, 20 IX 1996, T.B. Cavalcanti et al. 
2068 (CEN, SPF); Luziânia, fazendinha JK 1, 05 VII 2010, A.E. Ramos et al. 
2155 (HEPH, SPF); TOCANTINS. Porto Nacional, margem do Córrego São 
João, 27 X 1995, E. Santos et al. 793 (HTINS, SPF).

3.2 Simarouba versicolor A. St.-Hil., Pl. Usuel. Bras. t. 5. 1824.

(Figura 4F) 

Árvores a arvoretas, 4–8 m alt., caule cilíndrico, ramos jovens verdes 
a glaucos, glabros. Folhas paripinadas ou imparipinadas, dispostas ao 
longo da parte distal dos ramos; pecíolo cilíndrico, liso, 3–8 cm compr., 
dilatado na base, puberulento; raque 9–16 cm compr., glabrescente ou 
puberulenta; peciólulos 1,3–2,1 mm compr., não dilatados e lisos, glabros 
ou puberulentos; folíolos 9–16, alternos ou subopostos, lâmina dos folío-
los terminal e laterais distais 4–10 × 1,5–3,5 cm, estreitamente obovada a 
amplamente oblonga ou oblongo-elíptica, ápice arredondado ou agudo, 
base cuneada, cartácea a subcoriácea, margem levemente revoluta, face 
abaxial com papilas, glândulas laminares perto da base na face adaxial e 
na região distal perto do ápice, densamente tomentosa na face abaxial ou 
glabra em ambas faces, exceto na nervura mediana da face abaxial, pu-
berulenta ou densamente pubescente na face abaxial. Inflorescência laxa, 
tirso terminal, eixo principal, incluindo o pedúnculo, 15–32 cm compr.; ra-
mos laterais basais 6–18 cm compr.; glabros ou puberulentos; brácteas 
8–14 × 0,8–1,9 mm, oblanceoladas a obovadas, glabras ou puberulen-
tas. Flores: pedicelo 0,7–3,9 mm compr., puberulento; cálice 5–lobado, 
puberulento, tubo e lacínios aproximadamente do mesmo tamanho (1:1), 
ápice dos lobos agudo; pétalas 4,5–5,8 ×1,7–2,4 mm, oblongo-elípticas, 
ápice agudo, creme a amareladas, glabras; estames nas flores  masculi-
nas com filetes 2,4–2,9 mm compr., providos de um apêndice adaxial de 
0,7–1 mm compr., espatulado, viloso no ápice, anteras 1–1,4 mm compr.,  
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reduzidos a estaminódios  nas flores femininas 0,6–1 mm compr., espatula-
dos, pubescentes; ovário rudimentar nas flores masculinas, nas femininas 
1,7–1,9 mm compr., carpelos (4–)5,  glabros; estilete ca. 2,5–3,8 mm com-
pr. Frutos com 1–2(–4) drupídeos, 2–2,5 cm compr., elipsoides a ovoides, 
quando maduros verde-avermelhados a enegrecidos, glabros.

Nomes populares: mata-cachorro, paraíba

Fenologia: Simarouba versicolor foi coletada com flores de julho a se-
tembro e com frutos de agosto a novembro. 

Distribuição e habitat: Simarouba versicolor é principalmente 
encontrada nos estados do centro-oeste e nordeste brasileiro com dis-
tribuição se estendendo até a Bolívia (Franceschinelli et al. 1999). Habita 
vegetação de cerrado, florestas de galeria e áreas perturbadas (Devecchi 
et al. 2020, Cronquist 1944).

Comentários: Simarouba versicolor é bastante similar morfologicamente 
a S. amara,  mas podem ser distinguidas pelos caracteres comentados 
anteriormente. Ambas possuem populações nos estados de Goiás, Mato 
Grosso do Sul e Tocantins. 

Material examinado da coleção Rizzo: GOIÁS. Guarinos, estrada de 
Pilar para Guarinos, alto da Serra de Pilar, 18 VIII 1984, flor masculina, J.A. 
Rizzo 10423 (SPF, UFG); Uruça, a 8 km do Rio Maranhão, 16 VIII 1972, flor 
masculina, J.A. Rizzo 8260 (SPF, UFG).

Material selecionado examinado: GOIÁS. Alto Paraíso, Chapada 
dos Veadeiros, 2 km de Colinas, 8 IX 1994, M.A. Silva 2306 (IBGE, SPF); 
ibidem, 72 km de Alto Paraíso, 8 IX 1994, flor feminina, R.C. Mendonça  
et al. 2122 (IBGE, SPF); Campinaçu, balsa entre Niquelândia (Rosareana) 
e Campinaçu, 13°57’S, 48°23’W, 6 IX 1995, B.M.T. Walter et al. 2550 (CEN, 
SPF); Divinópolis de Goiás, a 56 km do entroncamento com a GO-118, 16 
VIII 1990, T.B. Cavalcanti et al. 721 (CEN, SPF); Niquelândia, próximo ao 
povoado de Macedo, 14°20’S, 48°25’W, 20 IX 1996, flor masculina, M.A. 
Silva & C.C.S. Ferreira 3177 (IBGE, SPF); ibidem, entre a Serra Negra e 
o Rio Maranha/Tocantins, 13°59’S, 48°22’W, 25/VII/1995, flor masculina, 
B.M.T. Walter et al. 2476 (CEN, SPF); Serranópolis, Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Pousada das Araras, 18°26’S, 52°00’W, 19 VIII 1998, 
flor masculina, M.A. Silva et al. 3907 (IBGE, SPF); Uruaçu, 15 km Sudeste 
da cidade de Uruaçu, 14°37’S, 49°04’W, 3 VIII 1992, flor masculina, B.M.T. 
Walter et al. 1800 (CEN, SPF).



39

LISTA DE EXSICATAS

Anderson, W.R. 6531 (1.8); Antar G.M. et al. 528 (1.9); Antar, G.M. & 
Sano, P.T. 232 (1.2); Árbocz, G.F. 6076 (1.3); Balick, M.J. et al. 1608 (1.2); 
Batalha, M.A. 3730, 3810, 3883, 3939 (1.5); Cavalcanti T.B. 2819 (1.2); 
2928 (1.9); Cavalcanti, T.B. et al. 721 (3.2); 736 (1.2); 1601, 1608 (1.10); 
2068 (3.1); 3226 (1.1); Catharino E.L.M. 2672 (1.10); Caxambu, M.G.  
et al. 3148 (1.2); Ceccantini, G.C.T. 3763 (1.4); Devecchi, M.F. 280, 284, 
302, 304 (1.2); 273, 276, 282 (1.4); 286, 308 (1.6); 213, 216, 274 (1.8); 
293, 301, 310, 312, 313 (1.9); Devecchi, M.F. et al. 238, 239 (1.1);225, 
226, 234, 235 (1.10); Devecchi, M.F. & Alves, G.G.N. 323 (1.5); Duarte, 
A.P. 9484 (1.1); Farias, R. et al. 124 (1.7); Fonseca, M.L. 3013 (1.1); Fon-
seca, M.L. et al. 5855 (1.10); Forzza, R.C. et al. 4632 (1.1); 1554 (1.2); 
Haidar, R.F. et al. 1209 (2.1); Hatschbach, G. 44076 (3.1); Irwin, H.S. & 
Soderstrom, T.R. 7436 (1.3); Klein, V.L.G. et al. 2986 (3.1); Lolis, S.F.  
et al. 152 (1.1);333 (1.3); Macedo, A. 3848 (1.4); 3880, 5364, s.n. (1.8); Ma-
galhães, M. s.n. (1.3); Maruyama, A. & Martins 280 (1.3); Mendonça, R.C. 
6206 (1.3); 4503 (1.8); Mendonça, R.C. et al. 2122 (3.2); Mileski, E. 229 
(1.3); 348 (2.1); Oliveira, F.C.A. et al. 694 (3.1); Paula-Souza, J. et al. 9029 
(1.3); 8980 (1.4); 9080 (1.8); Pereira, B.A.S. & Alvarenga, D. 2847, 3572 
(1.2); Pereira-Silva, G. et al. 11747 (1.1); 12037 (1.10); Pereira-Silva, G. &  
Amorim, G.A. 11020 (1.10); Pirani, J.R. et al. 6468, 6486 (1.10); Ramos, A.E. 
et al. 2155 (3.1); Ratter, J.A. et al. 4370 (1.3); Rizzo, J.A. 1810 (1.8);4358, 
4462 (3.1); 8260, 10423 (3.2); Rizzo, J.A. & Heleno 10496, 10495 (3.1); 
Rizzo, J.A. & A. Barbosa 5949, 6033 (3.1); Rizzo, J.A. et al. 11540 (3.1); 
Saavedra, M.M. et al. 492 (1.4); Santos, A.A. 1531 (1.3); Santos, A.A.  
et al. 485 (1.1); Santos, E. 546 (1.2); Santos, E. et al. s.n. (1.2); 793 (3.1); 
Santos, H.G.P. et al. 146 (3.1); Scariot, A.O. 692 (1.6); Scariot, A.O. et al. 
751 (1.2); Sevilha, A.C. 3481 (1.3); Silva, A.M. et al. 6357 (1.2); Silva, G.P. 
et al. 2490 (1.2); Silva, G.P. & Silva. M.C. 5188 (1.10); Silva, M.A. 2306 
(3.2); Silva, M.A. et al. 3063 (1.1); 3907 (3.2); Silva, M.A. & C.C.S. Ferreira 
3177 (3.2); Silva, S.S. et al. 42 (2.1); Skorupa, L. 136 (1.3); Smith, L.B. 
& Macedo, A. 4755 (1.8); Simon, M.F. et al. 653 (1.2); Siniscalchi, C.M.  
et al. 496 (1.2); 564 (1.8); Soares, E.A. et al. 1449 (1.2); Soderstrom, H.S. 
Irwin &, T.R. 7046 (1.3); Souza, V.C. et al. 24012 (1.1); 24430, 24269 (1.2); 
24012, 24459 (1.4); 24496 (1.8); Thomé, G.A. et al. 27 (1.2); Trovó, M.L.O. 
et al. 290 (1.2); Walter, B.M.T. 5277 (1.2); Walter, B.M.T. et al. 4573 (1.1); 
5277 (1.8); 1800, 2476, 2550 (3.2).



40

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos curadores dos herbários CEN, CEPEC, 
HTINS, HRB, IBGE e SPF, RB, UFG; a Vera Lúcia Gomes Klein, pela sua 
contribuição na continuidade deste projeto. O presente trabalho foi reali-
zado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Processo 99999.003859/2015-00. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Cavalcante, P. B. (1983) Revisão taxonômica do gênero Simaba Aubl.  
(Simaroubaceae) na América do Sul. Publicações Avulsas do Museu Para-
ense Emílio Goeldi 37: 1–85.

Clayton, J. W., E. S. Fernando, P. S. Soltis, D. E. Soltis. (2007) Molecular  
phylogeny of the tree-of-heaven family (Simaroubaceae) based on  
chloroplast and nuclear markers. International Journal of Plant Sciences 
168: 1325-1339.

Clayton, J. W., P. S. Soltis, D. E. Soltis. (2009) Recent long-distance dis-
persal overshadows ancient biogeographical patterns in a pantropical 
angiosperm family (Simaroubaceae, Sapindales). Systematic Biology 58: 
395-410.

Clayton, J. W. (2011) Simaroubaceae. In: The families and genera of vascu-
lar plants. ed. K. Kubitzki. Vol. 10, Heidelberg: Springer, Berlin, p. 408–423.

Cronquist, A. (1944) Studies in the Simaroubaceae- II. The genus Simarouba.  
Bulletin of Torrey Botanical Club 71(3): 226–234.

Devecchi, M.F. & Pirani, J.R. (2015). A new species of Simaba sect.  
Grandiflorae (Simaroubaceae) from Jalapão region, Tocantins, Brazil.  
Phytotaxa 227: 167–174. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.227.2.6 

Devecchi, M.F. & Pirani, J.R. (2016). Flora das cangas da Serra dos Cara-
jás, Pará, Brasil: Simaroubaceae. Rodriguésia 67(5): 1471–1476. 

Devecchi, M.F., Thomas, W.W. Plunkett, G.M.; & Pirani, J.R. (2018a) Testing 
the monophyly of Simaba (Simaroubaceae): Evidence from five molecu-
lar regions and morphology. Molecular Phylogenetics and Evolution 120: 
63–82.

Devecchi, M.F., Thomas & Pirani, J.R. (2018b) Taxonomic revision of the 
Neotropical genus Homalolepis Turcz. (Simaroubaceae). Phytotaxa 366 
(1): 01–108. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.366.1.1 

Devecchi, M.F., Thomas & Pirani, J.R. (2020) Simaroubaceae in: Flora do 



41

Brasil 2020 under construction. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Dispo-
nível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB222. Acesso 
em: 15 jan. 2020.

Devecchi, M.F., Thomas & Pirani, J.R. (2018c) Two new dwarf species of 
Homalolepis (Simaroubaceae) from the Brazilian Cerrado (Neotropical sa-
vanna). Phytotaxa 336(3): 252–262.

Fernando, E.S., Gadek, P.A. & Quinn, J.C. (1995) Simaroubaceae, an arti-
ficial construct: evidence from rbcL sequence variation. American Journal 
of Botany 82(1):92–103. 

Franceschinelli E.V., Yamoto, K. & Shepherd, G.J. (1999) Distinctions 
among three Simarouba species. Systematic Botany 23: 479-488.

Gadek, P.A., Fernando, E.S., Quinn, C.J., Hoot, S.B., Terrazas, T. Sheahan, 
M.C. & Chase, M.W. (1996) Sapindales: Molecular delimitation and infraor-
dinal groups. American Journal of Botany 83(6): 802–811.

Muellner AN, Vassiliades DD & Renner SS (2007) Placing Biebersteinia-
ceae, a herbaceous clade of Sapindales, in a temporal and geographic 
context. Plant Systematics and Evolution 266: 233–252.

Lorenzi H. (2009) Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de 
plantas arbóreas nativas do Brasil. v. 3. Instituto Plantarum, Nova Odessa, 
São Paulo. 368 p.

Muellner-Riehl, A.N., Weeks, A., Clayton, J.W., Buerki, S., Nauheimer, L., 
Chiang, Y.-C., Cody, S. & Pell, S.K. (2016) Molecular phylogenetics and 
molecular clock dating of Sapindales based on plastid rbcL, atpB and  
trnL-trnF DNA sequences. Taxon 65(5): 1019–1036.

Rodriguez von Platen H, Geistlinger J, Berlyn G, Kahl G, Weising K (2000). 
Characterization of novel microsatellite loci isolated from the tropical dioe-
cious tree Simarouba amara. Molecular Ecology Primer Notes 9: 498–500. 



42

Figura 1. A-C. Homalolepis cedron. A. Folíolo, face abaxial; B. Detalhe de um ápice 
de folíolo evidenciando o nectário; C. Flor; D-F. H. intermedia. D. Hábito geoxílico, 
com folhas no ápice do caule ao nível do solo; E. Estames em vista dorsal e ventral 
com anteras dorsifixas; F. Gineceu sobre ginóforo alongado e estilete longo; G-I.  
H. pohliana. G. Estames em vista dorsal e ventral com anteras dorsifixas; H. Gineceu 
sobre ginóforo desenvolvido e estilete longo; I. Drupídeo. J-K. H. pumila. J. Flor; 
K. Estame em vista dorsal com duas projeções laterais no ápice; L-M. H. rigida. L. 
Folha imparipinada com folíolos opostos; M. Estame em vista ventral e detalhe do 
ápice. (Adaptado de Devecchi et al. 2018b, c).
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Figura 2. A-D. Homalolepis tocantina. A. Flor; B. Estame em vista ventral com antera 
dorsifixa; C. Gineceu sobre ginóforo longo, parte do cálice foi removido; D. Fru-
to em corte transversal, evidenciando os drupídeos livres na altura do ovário; E-I.  
H. trichilioides. E. Folíolo, face abaxial com nervura primária e secundárias eviden-
tes; F. Ramo com uma folha imparipinada e inflorescência terminal longa e laxa; G. 
Detalhe da parte apical de um ramo da inflorescência com botões em desenvolvi-
mento; H. Estames em vista dorsal e ventral e anteras dorsifixas; I. Gineceu sobre 
ginóforo alongado e estilete alongado; J-L. Simaba orinocensis. J. Folíolo, face 
adaxial evidenciando as glândulas laminares restritas a base do folíolo; K. Gineceu 
sobre ginóforo e estile curtos e estigma com lobos curtos e divergentes; L. Estames 
em vista dorsal e ventral e anteras dorsifixas; M-O. Simarouba amara. M. Folha com 
folíolos alternos; N. Flor masculina com estames desenvolvidos; O. Flor feminina 
com ovário desenvolvido. (Adaptado de Devecchi & Pirani 2015, 2016; Devecchi  
et al. 2017; Devecchi et al. 2018b).
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Figura 3. Mapas de distribuição das espécies de Simaroubaceae de Goiás e Tocan-
tins. A. Homalolepis cedron; B. H. ferruginea; C. H. intermedia; D. H. pohliana; E. H. 
pumila; F. H. rigida.
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Figura 4. Mapas de distribuição das espécies de Simaroubaceae de Goiás e Tocan-
tins. A. Homalolepis salubris (quadrado), H. suffruticosa (triângulos); B. H. tocantina; 
C. H. trichilioides; D. Simaba orinocensis; E. Simarouba amara; F. Simarouba versi-
color.
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