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RESUMO

O gênero neotropical Tachigali Aubl. pertence à tribo Caesalpinieae (subfamília
Caesalpinioideae) e engloba, na sua atual circunscinção, as espécies de
Sclerolobium. Nesta conceituação, Tachigali possui cerca de 75 táxons, dos quais
estima-se que 70% ocorram no Brasil. Apesar de destacar-se pela riqueza de
espécies, abundância em formações florestais e elevado potencial para
restauração de áreas degradadas, existem problemas na delimitação das
espécies e escassez de informações sobre distribuição geográfica e habitat.
Neste trabalho é apresentado o tratamento taxonômico para as dez espécies de
Tachigali ocorrentes na Mata Atlântica - T. beaurepairei (Harms) L. G. Silva & H.
C. Lima, T. densiflora (Benth.) L. G. Silva & H. C. Lima, T. denudata (Vogel)
Oliveira-Filho, T. duckei (Dwyer) Oliveira-filho, T. friburgensis (Harms) L. G.
Silva & H. C. Lima, T. paratyensis (Vell.) H. C. Lima, T. pilgeriana (Harms)
Oliveira-Filho, T. rugosa (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly, T. spathulipetala L.
G. Silva & H. C. Lima e T. urbaniana (Hams) L. G. Silva & H. C. Lima. Uma nova
espécie, dois novos sinônimos e quatro novas combinações serão propostos para
publicação. As espécies são descritas, ilustradas e suas relações taxonômicas
discutidas. Além da chave para identificação das espécies, são ainda fornecidos
dados sobre a distribuição geográfica, habitat preferencial e nome vulgar.

Palavras-chave:

Tachigali,

Sclerolobium,

Taxonomia, Mata Atlântica, Brasil.
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ABSTRACT

The Neotropical genus Tachigali Aublet belongs to the tribe Caesalpinieae
(Caesalpinioideae) and encompasses, in its current circumscription, the
Sclerolobium species. Tachigali comprises about 75 taxa, an estimated 70% of
which occur in Brazil. Despite the richness of Tachigali species in Tropical forests
and its recuperation potential of degraded areas, there are problems in delimiting
the boundaries of the species and a lack of information about its geographic
distribution and habitats. This work presents a taxonomic treatment of the ten
species of Tachigali Aubl. that occur in the Atlantic Rain Forest - T. beaurepairei
(Harms) L. G. Silva & H. C. Lima, T. densiflora (Benth.) L. G. Silva & H. C. Lima,
T. denudata (Vogel) Oliveira-Filho, T. duckei (Dwyer) Oliveira-filho, T.
friburgensis (Harms) L. G. Silva & H. C. Lima, T. paratyensis (Vell.) H. C. Lima,
T. pilgeriana (Harms) Oliveira-Filho, T. rugosa (Mart. ex Benth.) Zarucchi &
Pipoly, T. spathulipetala L. G. Silva & H. C. Lima e T. urbaniana (Hams) L. G.
Silva & H. C. Lima. A new species, Two new synonyms and four new
combinations will be propose to publication. All the species are described,
illustrated and their affinities to related taxa are discussed. Moreover, an
identification key for the species, data on the geographic distribution, habitat, and
common name are provided.

Key words: Tachigali, Sclerolobium, Caesalpinioideae, Leguminosae, Atlantic rain
Forest, taxonomy, Brazil.
.
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INTRODUÇÂO

A família Leguminosae Adans. é a terceira maior família de angiospermas
(Mabberley, 1997), compreendendo cerca de 727 gêneros e 19.325 espécies
(Lewis et al., 2005). As leguminosas têm distribuição cosmopolita, ocorrendo em
uma grande diversidade de habitat, e possuem notável variação de habito e
formas de vida, abrangendo desde grandes árvores emergentes nas florestas
tropicais até ervas anuais diminutas ou mesmo plantas aquáticas (Lewis, 1987). É
a segunda família de maior importância econômica, sendo muitas espécies
utilizadas como alimento, recuperadoras de solo, produtoras de madeiras nobres,
óleos, resinas, perfumes, tinturas e compostos utilizados farmacologicamente. A
família está tradicionalmente dividida em três subfamílias, Caesalpinioideae,
Mimosoideae e Papilionoideae, apesar dos estudos filogenéticos indicarem a
subfamília Caesalpinioideae como um grupo parafilético (Wojciechowski et al.,
2004, Lewis et al., 2005).
O gênero Tachigali Aubl. está subordinado à subfamília Caesalpinioideae
e, na mais recente proposta de classificação da tribo Caesalpinieae (Lewis, 2005),
foi incluído no grupo informal Tachigali, juntamente com
Jacqueshuberia.

Incluindo

as

espécies

anteriormente

Arapatiella e
subordinadas

a

Sclerolobium Vog., o gênero possui distribuição neotropical e estima-se que 70%
dos táxons ocorram no Brasil (Silva & Lima, no prelo).
Embora,

nas

últimas

revisões

(Dwyer,

1954,

1957),

Tachigali

e

Sclerolobium tenham sido considerados gêneros distintos, compreendendo
respectivamente 23 e 34 espécies, a delimitação genérica mostrava-se ainda
bastante imprecisa. No entanto, estudos posteriores investigando principalmente
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a anatomia do lenho (Barreta-Kuipers, 1981), morfologia dos grãos de pólen
(Graham & Barker, 1981) e a aplicação de dados moleculares (Haston et al.,
2003, 2005), além da constatação de espécies com caracteres intermediários
entre os dois gêneros, apoiaram a proposição de alguns autores de considerá-los
congenéricos (Zarucchi & Herendeen, 1993; Pipoly, 1995; Lewis et al., 2005).
Na circunscrição atualmente aceita (Lewis et al., 2005), Tachigali é
reconhecido principalmente pelo fruto do tipo criptossâmara, caracterizado pelo
epicarpo deiscente e meso-endocarpo indescente. As inflorescências são
paniculadas, com flores usualmente numerosas, pétalas espatuladas a lineares e
estames subiguais a fortemente diferenciados. As folhas são geralmente
paripinadas, às vezes portando pecíolo ou raque dilatados, sendo associados
com mimercofilia.
Entre os gêneros de Leguminosas arbóreas neotropicais, Tachigali
destaca-se pela riqueza de espécies em formações florestais, principalmente em
margens de rios e áreas em regeneração. São plantas que possuem usos
paisagísticos (Lorenzi, 1992), medicinais e na marcenaria (Correa, 1931, 1952).
Por apresentar associação com bactérias fixadoras de nitrogênio (Sprent, 2000) e
rápido crescimento, são também úteis na recuperação de áreas degradadas.
Estes atributos indicam o uso das espécies em projetos paisagísticos e de
restauração ambiental, particularmente no domínio da Mata Atlântica, onde a
intensa devastação e fragmentação têm causado muitas preocupações (Myers et
al., 2000; Schäffer & Prochnow, 2002).
Apesar da relevância de Tachigali sob diferentes aspectos, como
mencionada anteriormente, as espécies do gênero apresentam delimitação
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imprecisa e escassez de informações sobre as áreas de ocorrência e os habitats
naturais.
O presente estudo enfoca o tratamento taxonômico de Tachigali para a
Mata Atlântica, tendo como objetivos principais realizar a revisão nomenclatural,
avaliar a variação das características morfológicas de valor taxonômico dentro e
entre as espécies e delimitar com mais precisão a distribuição geográfica e a
preferência de habitat. Para tal fim foram realizadas pesquisas de campo,
levantamento bibliográfico e o exame das coleções de herbário, incluindo a
análise da maioria dos tipos. São apresentados os resultados das análises para
as dez espécies reconhecidas para a Mata Atlântica.

3

CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS COM ENFOQUE NAS SEÇÕES E ESPÉCIES
DA MATA ATLÂNTICA

O gênero Tachigali foi descrito por Aublet (1775) tendo como espécie tipo
T. paniculata Aubl. O nome genérico se origina do vernáculo “tachi”, que segundo
Aublet (l.c.) é utilizado por tribos da região da Guiana Francesa para denominar
esta espécie.
Jussieau (1789) alterou a grafia do gênero para Tachigalia, talvez visando
a correção do nominativo feminino singular, que passou a ser adotada.
De Candole (1825), em sua monografia sobre a família Leguminosae, pela
primeira vez posiciona o gênero Tachigalia na tribo Cassieae, onde reúne os
representantes com estames livres e pré-floração imbricada.
Vogel (1837) estabeleceu o gênero Sclerolobium, tendo como espécie tipo
S. denudatum Vog., espécie ocorrente na Mata Atlântica da região Sudeste do
Brasil. O nome genérico deriva de dois radicais gregos, "sclero" que significa duro
e "lobium" que diz respeito neste caso ao fruto. Apesar das evidentes
semelhanças com Tachigalia, principalmente quanto à morfologia vegetativa e
dos frutos, o gênero foi reconhecido pelas diferenças florais evidentes.
Embora várias espécies tenham sido posteriormente descritas para os dois
gêneros, as variações na morfologia floral indicavam as dificuldades em
estabelecer as delimitações genéricas, como apontado por Tulasne (1844) ao
descrever Tachigalia aurea Tul. Em seu estudo, este autor condicionou as
espécies de Tachigali em duas seções: Tachigalia, que inclui 5 espécies – T.
paniculata Aubl., T. sericea Tul., T. eriocalyx Tul., T. glauca Tul. e T. richardiana
Tul. – que possuem os 3 estames superiores mais espessos e o estípite do ovário
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adnado à parede do receptáculo e Cosymbe, que inclui apenas as 2 espécies – T.
poeppigiana Tul. e T. aurea Tul. – com estames superiores não espessados e
estípite do ovário adnado no centro, ao fundo do receptáculo.
Baillon

(1870)

transferiu

a

seção

Cosymbe

de

Tachigalia

para

Sclerolobium, entretanto não apresentando as novas combinações para as
espécies.
Bentham (1865, 1870) aceitou a transferência da seção Cosymbe proposta
anteriormente por Baillon (l.c.), reconhecendo Tachigalia e Sclerolobium como
dois gêneros distintos e posicionando-os respectivamente nas tribos Amherstieae
e Sclerolobieae. No estudo para a Flora Brasiliensis (Bentham, 1870) propôs as
novas combinações requeridas para as espécies da seção Cosymbe e descreveu
novas espécies para os dois gêneros.
Taubert (1892) descreveu uma nova espécie de Sclerolobium para o Brasil
Sudeste: S. glaziovii.
Taubert (1894) em sua síntese sobre a família Leguminosae, aceitou a
proposição de Bentham para a distinção e posição dos gêneros. Propôs ainda a
criação de seções para o gênero Sclerolobium, que foram estabelecidas com
base na forma das pétalas. A seção I Eusclerolobium - onde reuniu as espécies
com pétalas filiformes e a seção II Platypetalum – com as espécies com pétalas
espatuladas.
Harms (1903, 1928) a partir de estudos das coleções do botânico Glaziou
descreveu novas espécies de Sclerolobium para o Brasil, principalmente
ocorrentes na Mata Atlântica.
Dwyer (1954, 1957), nas últimas revisões para Tachigalia e Sclerolobium,
reconheceu respectivamente 23 e 34 espécies. Apesar de aceitá-los como
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gêneros distintos, comentou que a existência de espécies transicionais é um
desafio à delimitação de ambos. Na revisão para Sclerolobium, Dwyer (1957)
sugere que o gênero deve ser posicionado na tribo Amherstieae devido a sua
afinidade com Tachigalia. Também amplia as seções de Taubert (l.c.) e de Baillon
(l.c.) em quatro seções: Cosymbe, Eusclerolobium, Sclerolobiastrum e Oriens,
distinguindo as mesmas pelo tipo de tricoma, forma das pétalas, tamanho do
pedicelo, superfície foliar, elevação das nervuras foliares, densidade de tricomas
nas pétalas e textura dos folíolos.
A classificação de Polhill & Vidal (1981), posteriormente revista em Polhill
(1994), inclui ambos os gêneros na tribo Caesalpinieae, baseando-se em
caracteres morfológicos não muito consistentes, mas também amparando suas
conclusões em caracteres anatômicos, químicos e cromossômicos. A tribo
Caesalpineae foi composta por 56 gêneros e dividida em oito grupos informais,
onde Tachigalia e Sclerolobium formam o grupo Sclerolobium, junto com
Diptychandra. O grupo foi estabelecido a partir do tipo de fruto, a criptossâmara,
além de possuir folhas pinadas e inflorescência em panículas terminais com
racemos

axilares.

Foi

reconhecido

como

transicional

entre

as

tribos

Caesalpinieae e Detarieae, pela ausência de células de transferência em
Tachigalia.
Lewis (1987) em sua monografia sobre as Leguminosas da Bahia, sem
maiores comentários restabeleceu a grafia original para o gênero Tachigali.
Zarucchi & Herendeen (1993), apoiados em dados sobre anatomia do
lenho (Barreta-Kuipers, 1981) e morfologia dos grãos de pólen (Graham & Barker,
1981), além da constatação de espécies com caracteres intermediários entre
Tachigali

e

Sclerolobium,

apresentaram
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a

proposição

de

considerá-los

congenéricos e as respectivas novas combinações necessárias para as espécies
do Peru.
Lima (1995) transferiu Cassia paratyensis Vell., uma espécie exclusiva da
Mata Atlântica, para o gênero Tachigali, propondo a nova combinação T.
paratyensis (Vell.)H.C. Lima.
Análises filogenéticas com base em caracteres morfológicos e moleculares,
embora ainda pouco consistentes, vêm apoiando o estabelecimento de grupos
informais na tribo Caesalpinieae (Chappill, 1995; Doyle, 1995; Doyle et al., 1997,
2000; Kajita et al., 2001; Haston et al., 2003 e 2005).
Em proposta recente, Lewis (2005) citou Sclerolobium na sinonimia de
Tachigali e estabeleceu o grupo informal Tachigali, que inclui, além do gênero
tipo, Jacqueshuberia e Arapatiella, anteriormente pertencentes ao grupo
Peltophorum de Polhill e Vidal (l.c.) e Polhill (l.c.). Nesta publicação comenta que
Tachigalia é apenas uma variação ortográfica de Tachigali Aublet, introduzida por
Jussieu (l.c.).
Oliveira-Filho (2006), em seu estudo sobre as espécies arbóreas da Mata
Atlântica no estado de Minas Gerais, propõe novas combinações para algumas
espécies de Tachigali.
Silva e Lima (no prelo) apresentam a revisão nomenclatural para as
espécies brasileiras do gênero Tachigali, propondo as novas combinações
necessárias.
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MATERIAL E MÉTODOS
Conceito de Mata Atlântica e escolha dos táxons
O conceito de Mata Atlântica adotado neste estudo segue o proposto pela
Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006) que é definido
como um conjunto de ecossistemas interligados, compreendendo formações
como as florestas Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, Estacional Semidecidual e
Estacional Decidual e os ecossistemas associados como manguezais, restingas,
brejos interioranos, campos de altitude. Este bioma se estende por 17 estados
brasileiros, do Piauí ao Rio Grande do Sul, atingindo até o Paraguai e Argentina
(SOS Mata Atlântica, 2002).
Os táxons de Tachigali que são reconhecidamente típicos de outros
biomas, como a Caatinga e Cerrado, mas que também ocorrem em áreas
ecotonais com a Mata Atlântica, não foram tratados neste trabalho. Estes táxons
foram: Tachigali aurea Tul. (=Sclerolobium aureum (Tul.) Benth. var. aureum),
Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho (=S. paniculatum var. subvelutinum
Benth.), Sclerolobium paniculatum Vogel var. paniculatum e S. paniculatum var.
rubiginosum (Tul.) Mart. ex Benth.

Revisão Bibliográfica
Foi realizado um extenso levantamento bibliográfico, incluindo obras
clássicas e originais das espécies estudadas, revisões e artigos com mudanças
nomenclaturais, floras e trabalhos sobre filogenia de Leguminosas. Estes
trabalhos foram obtidos através de consultas às bibliotecas do Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e do Museu Nacional (UFRJ) assim
como, via internet, com consultas principalmente a bancos como Web of
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Knowledge, Portal de periódicos CAPES, Google acadêmico e Kew Taxonomic
Literature. As citações das referências bibliográficas foram padronizadas de
acordo com as normas da Acta Botanica Brasilica.

Material de herbário
Para esse estudo foram analisadas as exsicatas depositadas em 27
herbários nacionais e estrangeiros. A listagem dos herbários é dada abaixo e os
acrônimos seguem Holmgreen et al. (1990).
ALCB

Universidade Federal da Bahia – BA

ASE
BHCB
CEPEC
CVRD
F
HEPH
IAC
IAN
IBGE
JPB
K
MBM
MBML
MO
NY
P
PEUFR
R
RB
RBR
RFA
SP
SPF
UB
UEC
UFMS
UFMT
VIC

Universidade Federal de Sergipe - SE
Universidade Federal de Minas Gerais – MG
Centro de Pesquisas do Cacau/CEPLAC – BA
Reserva Natural da Vale do Rio Doce – ES
Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois, USA
Jardim Botânico de Brasília – DF
Instituto Agronômico de Campinas – SP
Instituto Agronômico do Norte – AM
Herbário da Reserva Ecológica do IBGE, DF
Universidade Federal da Paraíba – PB
Royal Botanic Gardens, Kew - Inglaterra
Museu Botânico Municipal, Curitiba – PR
Museu de Biologia Melo Leitão – ES
Missouri Botanic Garden – Missouri - EUA
New York Botanic Garden – Nova Iorque - EUA
Herbier Muséum Paris – Paris - Fança
Universidade Federal Rural de Pernambuco – PE
Museu Nacional - Universidade Federal do Rio de Janeiro - RJ
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - RJ
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - RJ
Universidade Federal do Rio de Janeiro - RJ
Instituto de Botânica - SP
Universidade de São Paulo - SP
Universidade de Brasília – DF
Universidade Estadual de Campinas – SP
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – MS
Universidade Federal de Mato Grosso – MT
Universidade Federal de Viçosa - MG

Estudos de campo
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Estudos de campo foram realizados para obtenção de material botânico em
remanescentes florestais no domínio da Mata Atlântica, especialmente nos
estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.
As técnicas utilizadas nas coletas seguiram os procedimentos usuais em
trabalhos de campo pertinentes aos estudos taxonômicos. O material coletado foi
herborizado segundo as técnicas convencionais, informatizado e incorporado ao
herbário RB. Amostras de partes florais foram fixadas em etanol a 70%, para
posteriores estudos morfológicos e ilustrações, e amostras foliares foram
desidratadas em sílica gel e enviadas ao Laboratório de Biologia Molecular (LBM JBRJ), para que fossem incorporadas ao Banco de DNA de Espécies Brasileiras.
Foram obtidas fotografias dos habitats, hábitos e de detalhes vegetativos, florais e
frutíferos das espécies observadas em campo.

Descrições e morfologia
A descrição genérica se baseou apenas nas espécies tratadas nesse
estudo e as descrições das espécies foram feitas a partir da análise das coleções
botânicas examinadas. Foram adotadas para tais descrições as terminologias de
Hickey & King (2000), Stearn (1995) e Radford et al. (1974).
As mensurações foram tomadas com régua ou ocular milimetrada acoplada
ao microscópio estereoscópico. O comprimento das flores foi medido da base do
pedicelo ao ápice dos filetes, e o das inflorescências tomado a partir da última
folha do ramo. Medidas das folhas de indivíduos jovens e rebrotos não foram
adicionadas à diagnose.
A chave para identificação das espécies foi elaborada priorizando
caracteres vegetativos e florais de fácil visualização.
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Os táxons estão dispostos em ordem alfabética no tratamento. A
apresentação do material examinado foi padronizada seguindo as normas da Acta
Botanica Brasilica.

Decisões taxonômicas e nomenclatura
A identificação dos táxons foi realizada por comparação com material tipo e
diagnose original. Descrições e chaves analíticas existentes na literatura foram
utilizadas quando o material tipo não estava disponível.
Os nomes dos autores dos táxons foram padronizados de acordo com
Brummitt & Powell (1992) As considerações sobre sinônimos foram feitas apenas
para a Mata Atlântica. Os lectótipos para as coleções sintípicas não puderam ser
escolhidos, já que os síntipos estão sob empréstimo ao Missouri Botanical Garden
desde o final da década de 80. Esta dissertação não é considerada como uma
publicação com fins nomenclaturais e, consequentemente, as novas combinações
e sinonimizações aqui apresentadas não são válidas.

Distribuição geográfica e ilustrações
As informações sobre distribuição geográfica dos táxons se basearam nas
informações de coleta dos materiais examinados e em dados de literatura. Para a
definição do tipo de vegetação e habitat aonde as espécies ocorrem foi utilizado o
mapa de vegetação do IBGE (IBGE, 2004). Os mapas de distribuição geográfica
foram confeccionados utilizando o SIG Arcview 9, tendo como fonte o Atlas da
Mata Atlâtica – Fisionomias Vegetais (SOS Mata Atlântica, 2002).
Para todas as espécies são apresentadas ilustrações de hábito, detalhes
dos ramos, folhas, estruturas florais e de frutos, realizadas com o auxílio de
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microscópio estereoscópio acoplado à câmara clara. As exsicatas utilizadas como
base para as ilustrações são citadas nas legendas de cada prancha.

Lista de abreviaturas


ca. – cerca de



cm - centímetro



comb. nov. - combinação nova



compr. – comprimento



DAP – diâmetro a altura do peito



CAP – circunferência a altura do peito



diam. - diâmetro



est. - estéril



fig. - figura



fl. - flor



fr. – fruto



ined. - inédita



larg. - largura



m - metro



mm – milímetro



m.s.m. – (metra supra mare)



s.col. – sem coletor



s.d. – sem data



s.loc. – sem localidade



s.n. – sem localidade



sp. - espécie

1
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Descrição genérica
Tachigali Aublet, Hist. Pl. Guiane 1:372, pl. 143, f. 1. 1775. Tipo: Tachigali
paniculata Aubl.
= Sclerolobium Vogel, Linnaea 11: 395. 1837. Tipo: Sclerolobium
denudatum Vog.

Árvore com estípulas simples ou compostas e folha (1-)2-21 jugas,
geralmente paripinadas. Folíolos cartáceos a coriáceos, distais geralmente
maiores que os proximais; equiláteros a inequiláteros; subfalcados ou levemente
curvados; lanceolados, ovados, oblongos ou elíticos, raro obovados; ápice agudo,
obtuso ou acuminado e base aguda ou obtusa com margem revoluta ou reta; face
adaxial lisa a bulada. Inflorescência paniculada; brácteas subuladas, caducas;
flores actinomorfas a zigomorfas, sésseis a pediceladas; receptáculo cupular a
turbinado; sépalas 5; pétalas 5, subuladas a espatuladas; estames 8-10, livres;
gineceu com ovário estipitado, estípite aderido ao fundo ou à parede do
receptáculo.

Fruto

criptossâmara,

epicarpo

deiscente

e

meso-endocarpo

indeiscente, pouco distintos, mesocarpo com fibras longitudinais e endocarpo com
fibras transversais, 6,5-7,5 x 2,5-5,1cm. Semente 1(-2), oblonga a ovada, 1-4,3 x
0,7-1,5cm; testa coriácea a membranácea, endosperma translúcido, embrião
verde ou albo, cotilédones foliáceos; plúmula rudimentar.
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Chave para Identificação das espécies de Tachigali na Mata Atlântica

1. Folhas 10-21 jugas; flores com 1,5-2,5 cm compr., estípite aderido à parede do
hipanto........................................................................................6. T. paratyensis
1. Folhas (1-)2-9 jugas; flores menores que 1cm compr., estípite aderido ao fundo
do hipanto:
2. Folíolos com as nervuras primárias a terciárias fortemente proeminentes na
face abaxial, geralmente a superfície adaxial bulada.
3. Nervuras primárias a terciárias proeminentes na face abaxial dos folíolos,
pétalas subuladas.........................................................................8. T. rugosa
3. Nervuras primárias e secundárias fortemente proeminentes na face abaxial
dos folíolos, presença dominante de pétalas linear-cuneadas, raro variando de
linear-cuneadas a subuladas na mesma flor......................... 2. T. densiflora
2. Folíolos com as nervuras primárias e secundárias levemente proeminentes na
face abaxial, as terciárias imperceptíveis na face abaxial, superfície adaxial
geralmente lisa.
4. Ramos terminais, folíolos na face abaxial e face externa das sépalas com
indumento viloso........................................................................... 4. T. duckei
4. Ramos terminais, folíolos na face abaxial e face externa das sépalas com
indumento distinto do item anterior:
5. Folíolos apresentando cavidades e/ou uma calosidade na base; pétalas
espatuladas................................................................... 9. T. spathulipetala
5. Folíolos não apresentando cavidades ou calosidades na base; pétalas
subuladas.
6. Folíolos distais nitidamente inequiláteros, subfalcalcados.
7. Folíolos distais subfalcado-lanceolados, 4-9(-12,8) x 1,5-2,5(-4,1);
sépalas tomentosas na face externa......................... 1. T. beaurepairei
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7. Folíolos distais subfalcado-oblongos a subfalcado-ovado-oblongos,
7,8-13,8(-17,5) x 3,9-6,4(-7)cm; sépalas seríceas na face externa
.....................................................................................5. T. friburgensis
6. Folíolos distais comumente equiláteros a subequiláteros; nunca falcado
ou subfalcados.
8. Flores pediceladas, pedicelo 0,8-1,2mm compr......... 7. T. pilgeriana
8. Flores sésseis a subsésseis, pedicelo de até 0,3mm compr.
9. Flores 7-9 x 3-4mm; pétalas com (2-)2,5-4 x 0,1-0,2mm,
esparsamente curto-vilosas...........................................3. T. denudata
9. Flores 3-6 x 4-5mm; pétalas com 1-1,5 x 0,1-0,2mm, esparsamente
pilosas.........................................................................10. T. urbaniana
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1. Tachigali beaurepairei (Harms) L. G. Silva & H. C. Lima, comb. nov. (inédita).
Basiônimo: Sclerolobium beaurepairei Harms, Bot. Jahrb. Syst. 33(72): 23.
1903. Tipos: Brasil, Rio de Janeiro, “Alto Macahé de Nova Friburgo”, XI/1890, fl.,
Glaziou 18206 (síntipo B; isosíntipo F, NY; P, R; foto síntipo - RB!), Glaziou 19879
(síntipo B; isosíntipo F, NY; foto síntipo - RB!); 04/XII/1892, fl., Glaziou 20286
(síntipo B; isosíntipo F, K, NY, P, R, RB!, US).
Figuras 1 e 11

Árvore ca. 6-8m alt.; ápice dos ramos jovens glabros, argenteo-seríceos
quando jovens, levemente canaliculados. Estípulas simples ou compostas, 1-4
seguimentos, 1-2cm compr. Folha (2-)3-4(-5) jugas; pecíolo, raque e peciólulo
glabrescentes. Folíolos coriáceos, distais inequiláteros, subfalcado-lanceolados,
proximais e medianos inequiláteros ou eqüiláteros, subfalcado-lanceolados a
ovado-lanceolados, ápice agudo ou acuminado e base aguda ou obtusa com
margem revoluta; face adaxial glabra, face abaxial glabrescente, pares distais 49(-12,8) x 1,5-2,5(-4,1)cm, medianos 5,7-12,2 x 1,7-3,3cm, proximais 3,5-9,3 x
1,5-4,1cm. Inflorescência com ramos pubescentes, 11-13cm compr.; brácteas
não observadas. Flores sésseis ou curto-pediceladas, 6-7 x 3,5-4mm, pedicelo de
até 0,5mm compr.; receptáculo cupular, 0,1-0,12 x 0,2cm; sépalas densamente
pardo-tomentosas

na

face

externa,

lúteo-vilosas

na

porção

central

e

glabrescentes em direção a margem na face interna, 2 x 1,5mm; pétalas
subuladas, 2,5-3,2 x 0,1-0,2mm, esparsamente lúteo-curto-vilosas, tornando-se
glabrescente em direção ao ápice, tricomas ca. 0,3mm compr.; filetes
densamente ferrugíneo-vilosos da base até 1/2-1/3 do comprimento, 2,8-4mm
compr., anteras 1 x 0,8mm; gineceu com 2,8-3mm, ovário ferrugíneo-hirsuto-
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tomentoso, estípite aderido ao fundo do receptáculo. Fruto 7-7,5 x 2,5-3,2cm;
semente 1, testa coriácea.

Material examinado: BRASIL. Rio de Janeiro: Nova Friburgo, Estrada para
Macaé de Cima, Sítio Fazenda Velha, caminho para Pedra de São Caetano, início
da trilha à esquerda, 01/VI/1990, fr., S. V. A. Pessoa et al. 503 (RB); Petrópolis,
estrada em direção ao Rio, viaduto, entrada a direita para a Floresta da União,
antiga estrada para Paty de Alferes, 08/IX/1991, fr., R. Marquete et al. 374 (RB),
Rebio Tinguá, Estrada do Imperador, km 7,5, vista para Congonhas, 25/I/2006, fr.,
H. C. Lima et al. 6412 (RB), Rebio Tinguá, Estrada do Imperador, Km 7,5 Parada
da Cruz, alt. 1000 msm., 22º29”27’S 43º17”49’W, 14/III/2007, fr., H. C. Lima et al.
6569 (RB).

Caracteres vegetativos para reconhecimento no campo: árvore pequena, tronco
com casca lisa e pardacenta e folíolos glabrescentes e de coloração verdeescura.

Distribuição geográfica e hábitat: endêmica do estado do Rio de Janeiro, até o
momento foi encontrada nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis. Foi
observada em Floresta Ombrófila Densa, Montana e Altomontana, principalmente
próximo a córregos ou em áreas com vegetação secundária.

Nome vulgar: caingá.
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Comentários taxonômicos: Harms (1903) enfatizou que as características
diferenciais desta espécie seriam as folhas menores e os folíolos mais estreitos,
geralmente coriáceos e falciformes. Dwyer (1957) adicionou outros caracteres
(folíolos com margens sub-revolutas, inflorescência com ramos simples, grande
variação no indumento das pétalas e ovário piloso na sutura) de importância para
o reconhecimento da espécie. Entretanto, a análise de material botânico
complementar realizada no presente estudo demonstrou que estes caracteres
adicionais não são relevantes para a distinção de T. beaurepairei. Alguns
espécimes procedentes do município de Petrópolis (Lima et al. 6410 e Marquete
et al. 374) têm as folhas com maior número de jugas e folíolos de maior tamanho.
Dwyer (l.c.) cita ainda na lista de material examinado a coleta de Ducke (RB
19.240), que foi aqui identificada como T. denudata.
T. beaurepairei mostra afinidades com T. friburgensis e T. spathulipetala,
mas é distinta da primeira pelos folíolos distais subfalcado-lanceolados, mais
estreitos e glabrescentes, indumento tomentoso nas partes externas da flor e da
segunda pelas pétalas subuladas e folíolos sem cavidades ou calosidades na
base.
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Figura 1: a – f. Tachigali beaurepairei – a. ramo com inflorescência; b. flor; c.
gineceu em corte longitudinal do receptáculo; d. estame; e. pétala; f. fruto. (a – e.
Glaziou 20286; f. Marquete et al. 374)
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2. Tachigali densiflora (Bentham) L. G. Silva & H. C. Lima, comb. nov. (inédita).
Basiônimo: Sclerolobium densiflorum Bentham, in Mat., Fl. Bras. 15(2): 52.
1870. Tipo: Brasil, “in parte australi prov. Bahiensis”, fl., s.d., Blanchet 3206 A.
(holótipo K, isótipo MO)
Figuras 2 e 12

Árvore ca. 10-30m alt.; ápice dos ramos jovens áureo-seríceos a
ferrugíneo-hirsuto, levemente canaliculados. Estípulas simples ou compostas, 1-5
segmentos, 0,7-1,9 x 0,05-1cm compr. Folha (1-)2-4(-6) jugas; pecíolo, raque e
peciólulo densamente áureo-tomentosos, raro glabrescentes. Folíolos coriáceos,
geralmente

bulados

com

nervuras

primárias

e

secundárias

fortemente

proeminentes na face abaxial; distais e medianos inequiláteros, eliticos, oblongos
a obovados, às vezes levemente curvados; proximais inequiláteros a equiláteros,
ovados, ovadosa a elíticos; ápice agudo a acuminado e base obtusa a aguda,
margem revoluta; face adaxial nítida e glabra, face abaxial densamente áureoserícea, raro esparsamente ferrugíneo-hirsuta a glabrescente, pares distais (5-)
8,2-16,5(-19,5) x (2,8-)3,7-10(-10,3)cm, medianos 6,2-16(-19,3) x 3,1-8(-9,8)cm,
proximais 3,2-10,5(-12,2) x 2-5,8(-8,8)cm. Inflorescência densamente aúreo ou
ferrugíneo-tomentosa,

raro

ferrugíneo-hirsuta,

10-29cm

compr.;

brácteas

densamente áureo-tomentosas a esparso ferrugíneo-tomentosas, 2,5-5 x 1mm.
Flores curto-pediceladas a pediceladas, 5-7,5 x 3-6mm, pedicelo de até 0,3-1,2 x
0,3mm; receptáculo cupular, 1-1,5 x 2mm; sépalas densamente pardo a áureotomentosas na face externa, esparso a densamente áureo-tomentosas na porção
central e glabrescentes a glabras em direção a margem na face interna, 2,5-4 x
1,5-2mm; pétalas linear-cuneadas, raramente subuladas, 3,5-6 x 0,2-1mm,
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esparsamente áureo-longo-vilosas, tornando-se glabras em direção ao ápice,
tricomas 0,8-1mm compr.; filetes densamente áureo-vilosos da base até 1/2 do
comprimento, 5-7 x 0,3mm, anteras 0,8-1 x 0,5mm; gineceu 3-7 x 0,5-1mm;
ovário ferrugíneo-tomentoso-viloso, estípite aderido ao fundo do receptáculo.
Fruto 7-12(-13,5) x 2,5-5,1cm; oblongo a oblongo-elítico, ápice agudo ou obtuso;
semente 1, testa coriácea.

Material examinado: BRASIL. Alagoas: Barra de Santo Antônio, fl., 21/IX/1954,
J. I. A. Falcão et al. 1193 (RB, US, F, MO, NY); São Miguel dos Campos, Povoado
de Bernardo Lopes, fl., 05/X/1965, F. Paiva 3334 (HST, IAN). Bahia: Acajutiba,
BR101, próximo a Acajutiba, 11º43’S 37º59’W, alt.: 220m, fl., 22/VIII/1984, M. M.
Santos 187 et J. C. A. Lima (HRB, CEPEC, RB); Araçás/Entre Rios, 12º01’S
38º08’W, fl., 14/II/1980, A. P. de Araújo 222 (HRB, CEPEC, RB); Cairu, ramal
novo para os povoados de Torrinha e Tapuia, com entrada no lado esquerdo da
rodovia Cairu/Nilo Peçanha (BA 250), fl., 25/X/1984, L. A. M. Silva 1779 et T. S.
dos Santos (CEPEC); Conde, Fazenda do Bu, Mata da Maré, 12º02’07’’S
37º43’43’’W, fr., 9/XI/1995, M. C. Ferreira et T. Jost 833 (HRB, RB); Esplanada,
Fazenda do Bu, margem Mata do Bonito, 12º01’17’’S 37º44’30’’W, fl., 3/X/1995, L.
N. Silva 779 et M. C. Ferreira (HRB, RB); Eunápolis, saída de Itabela, 1km da
BR101, lado leste, fl, 12/IX/1968, J. Almeida 27 et T. S. dos Santos (CEPEC, RB);
Ilhéus, fazenda Attalea, situada na Zona do Choro, Zona do Aderno, distrito de
Castelo Novo, aprox. 13km a oeste do povoado de Mamoan, alt.: ca. 100m, fl.,
4/IX/1999, L. A. M. Silva 4027 (UESC, CEPEC), ramal da estrada Ilhéus-Olivença,
fl., 15/IX/1970, J. L. Hage 13 (CEPEC); Itacaré, estrada Itacaré-Taboquinha, ao
lado do loteamento da Marambaia, fl., 20/XI/1991, A. Amorim et al. 393 (CEPEC,
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RB), ramal com entrada no km 4, da rodovia Itacaré/Ubaitaba, BA654, lado
esquerdo, alt.: ca. 80m, fr., 19/IV/1989, L. A. M. Silva et al 2703 (CEPEC); Jequié,
Fazenda Brejo Novo, a 10,5km da Av. Otávio Mangabeira, entrando pela Av.
Exupério Miranda no Bairro do Mandacaru, 13º56’34,6”S 40º06’40,9”, alt.: 707m,
fl., 06/XI/2004, G. E. L. Macedo 1285 (PEUFR, RB); Lauro de Freitas, 20/IX/1988,
fl., R. Soeiro 31 (IBGE, RB); Maraú, ca. de 8km na estrada Maraú/Ubaitaba,
14º09’54’’S 39º00’58’’W, fl., 5/IX/1999, A. M. de Carvalho et al. 6728 (CEPEC);
Santa Cruz Cabrália, estrada velha para Santa Cruz, entre a Estação Ecológica
Pau-brasil e Santa Cruz, ca. 15km a NW de Porto Seguro, fr., 5/IV/1979, S. A.
Mori et T. S. dos Santos s.n (CEPEC 11659); Santa Cruz Cabrália, área da
Estação Ecológica do Pau-brasil, cerca de 16km a W de Porto Seguro, rod.
BR367, 16º23’S 39º8’W,alt., est, 11/XII/1987, F. S. Santos 788 (CEPEC, RB);
idem, est., 1/IV/1986, F. S. Santos 581 (CEPEC); idem, est., 17/V/1988, F. S.
Santos 882 (CEPEC); idem, est., 19/I/1984, F. S. Santos 174 (CEPEC, RB); Una,
Reserva Ecológica do Mico-Leão, entrada do km 46 da rod. BA001 Ilhéus/Una,
estrada que leva à sede da reserva, 19º09’S 39º05’W, fr., 14-15/IV/1993, A. M.
Amorim et al. 1243 (RB, CEPEC); Estação Experimental Lemos Maia, est.,
19/VIII/1991, R. Voeks 329 (CEPEC, RB); idem, floresta ao lado W da estação, fr.,
12/XI/1980, A. Rylands 81 et J. L. Hage (CEPEC); Valença, Guaibim, fl,
13/X/1998, G. Hatschbach et al. 68525 (MBM, RB). Espírito Santo: Aracruz,
Coqueiral, início da estrada para Santa Cruz, Reserva Indígena, Aldeia para
Esperança, est., 08/I/1984, H. C. Lima et al. 4851 (RB); Cachoeiro do Itapemirim,
Vargem Alta, Morro do Sal, fr., 16/VIII/1981, V. F. Ferreira 1833 (RB, US); Santa
Leopoldina, Rio do Norte, Ribeirão Timbuí, Cachoeira do Cravo, alt.: 600m, fr,
18/VIII/1998, L. Kollmann 390 (MBML, RB); Santa Teresa, Nova Lombardia,
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Reserva Biológica Augusto Ruschi, fr., 15/V/2002, R. R. Vervloet et al. 252
(MBML, RB); idem, estrada para João Neiva, parte mediana, fr., 25/IX/2002, R. R.
Vervloet et al. 1089 (MBML, RB); Aparecidinha, terreno de Luís Brighenti,
alt.:750m, 06/X/1998, L. Kollmann et al. 694 (MBML, RB); Dois Pinheiros, Mata de
D. Bonfim, alt.: 750m, fr., 16/VII/1998, L. Kollmann et al. 260 (MBML, RB);
Estação Biológica de Santa Lúcia, alt.: 650-800m, est., 15/XII/1992, L. D. Thomaz
1012 (MBML, RB); Serra, terreno da Associação Atlética Banco do Brasil, ao lado
do Parque Yahoo, 20º11’47”S 40º12”35’W, est., 05/IV/2007, H. C. Lima et al.
6605 (RB); Venda Nova do Imigrante, ICEB, Sítio Guaçuvirá, fr., 03/II/1995, D. A.
Folli 2566 (CVRD, RB). Paraíba: Mamanguape, REBIO Guaribas, 6º43'1"S
35º10'55"W, fl., 13/VIII/2004, G. O. Dionísio 297 (JPB, RB); s.loc, fl., s.dat, L.
Xavier 1519 (RB). Pernambuco: Cabo de Santo Agostinho, Engenho Boto, fl.,
28/V/1985, J. E. de Paula 1805 (UB, RB); Itapoana, est., 04/II/1981, J. E. de
Paula 1427 (UB, HRB); Paudalho, Chã de Capoeira, Usina Tiúma, Engº Camorim,
Matas do Bicopeba, fl., 23/VII/1965, G. Teixeira 2833 (HST); Usina Mussurepe,
matas próximas a estrada, Engenho Aldeia, fr., 26/X/1949, D. A. de Lima 362
(IAN); Recife, Mata de Dois Irmãos, fl., 09/IX/1971, J. Soares s.n (HST: 2196);
Mata de Dois Irmãos, est. 09/XI/1964, S. Tavares 1207 (HST); Mata de Dois
Irmãos, Piedade, fl., 01/VI/1950, D. A. Lima 50-490 (RB). Sergipe: Itabaiana, fr.,
10/VIII/1989, J. E. de Paula 3219 (UB); Japaratuba, distrito de São José, fazenda
Pontal, área de assentamento do INCRA, fr., 30/I/1992, C. Farney et al 3053 (RB,
ASE); Pirambú, fl., 27/VIII/1974, M. Fonseca s.n. (ASE: 42, RB); Santa Luzia do
Itanhy, Crasto, fl., 12/VIII/1085, G. Viana 1152 (ASE), idem, ca. 2km na estrada
Crasto para Santa Luzia do Itanhy, fr., 05/X/1993, A. M. de Carvalho et al. 4331
(CEPEC, ASE, RB), idem, Mata do Crasto, fl., M. Landim et al. 660 (UB, ASE).
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Caracteres vegetativos para reconhecimento no campo: árvore mediana, tronco
com casca lisa a levemente estriada longitudinalmente, podendo apresentar-se
lenticelada e cinza-pardacenta, casca interna vinosa. Folíolos verde-escuros
apenas na face adaxial ou em ambas as faces, face abaxial creme, brancacenta
ou esverdeada.

Distribuição geográfica e habitat: Esta espécie tem ampla distribuição pela Mata
Atlântica, ocorrendo desde o estado do Espírito Santo, Minas Gerais até a
Paraíba. Em geral também é muito comum em áreas de vegetação secundária,
próximas a córregos, ocorrendo em solos arenosos e argilosos.
No Espírito Santo, ocorre na Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas.
No estado da Bahia, também estende-se até áreas de Floresta Estacional
Semidecidual e Formações Pioneiras com Influência Marinha (Restinga). Em
Sergipe ocorre na Floresta Estacional Semidecidual, na área de contato
Savana/Floresta Estacional e em Formações Pioneiras com Influência Marinha
(Restinga). Em Alagoas, está presente em áreas de Floresta Estacional
Semidecidual e em Florestas Ombrófilas Abertas. No estado de Pernambuco, tem
ocorrência em áreas de transição de Floresta Ombrófila Densa com Fomações
Pioneiras com Influência Fuviomarinha e em áreas de Floresta Ombrófila Aberta.
Na Paraíba foi observada em Floresta Estacional Semidecidual.

Nome vulgar: arapaçu (BA), carvoeiro (ES), ingá-de-porco (PE), ingá-porca (SE),
ingá-porco (SE, PE), ingá-açu (AL), ingauçu (BA), inguçu-preto (BA), louropastoré (PE), passoré (AL).
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Comentários taxonômicos: O material tipo de T. densiflora, citado na obra original
de Sclerolobium densiflorum por Bentham (1870), não foi examinado, porém este
autor indicou o conjunto de características essenciais para distingui-la das demais
espécies citadas neste trabalho para Mata Atlântica: pétala linear-cuneada com a
unha provida de indumento “ciliado” e folíolos com nervuras muito proeminentes
na face abaxial. As flores sésseis também foram apontadas na distinção desta
espécie, posteriormente também indicadas por Dwyer (1957). Porém, no presente
estudo foi observada uma variação no tamanho do pedicelo (0,3-1,2mm
comprimento).
Esta espécie apresenta afinidade com T. rugosa, da qual se distingue pelas
pétalas linear-cuneadas, raro variando de linear-cuneada a subulada na mesma
flor, e pelas nervuras primárias e secundárias fortemente proeminente na face
abaxial. O tipo de estípula composta com segmentos subulados (Fig. 2c), que é
comum em espécies de Tachigali da região amazônica, foi também observada
nesta espécie da Mata Atlântica.
Dwyer (l.c.) questiona a definição da forma linear-cuneada para as pétalas
dada por Bentham (l.c.), indicando nesta espécie a variação de linear, linearsubulada ou clavada. No exame da rica coleção de herbário pertencente a esta
espécie foram observadas geralmente flores com pétalas linear-cuneadas.
Entretanto, em algumas amostras as pétalas variaram de linear-cuneada a
subuladas na mesma flor.
Foi observado que o indumento na face abaxial dos folíolos de T.
densiflora geralmente varia de áureo-seríceo a glabrescente. Entretanto alguns
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materiais, como por exemplo Hage 13, o indumento é esparsamente ferrugíneohirsuto. Foi constatado que esta variação está relacionada principalmente com
indivíduos na a fase jovem ou com ramos de rebrotamento.
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Figura 2: a-n. Tachigali densiflora – a. ramo com inflorescência; b. estípula
unissegmentada; c. estípula multissegmentada; d. flor; e. estame; f. gineceu em
corte longitudinal do receptáculo; g. pétala; h. fruto; i. folíolo bulado e glabro; j-n.
variação do indumento na face abaxial dos folíolos. (a – Santos & Lima 187; d, e,
f, g –Carvalho 6728; c, l – Santos 174; b, i – Carvalho 4331; h – Vervloet; j.
Santos & Lima 187, m.Vervloet 1089 et al., n. – Paula 1805)
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3. Tachigali denudata (Vogel) Oliveira-Filho. Cat. Árvores Nativas Minas Gerais
140. 2006.
Basiônimo: Sclerolobium denudatum Vogel, Linnaea 11: 396. 1837. Tipo:
Brasil, “Brasil Meridional”, s.d., fr. Sellow s.n. (holótipo B, isótipo F, K, MO, US;
foto holótipo - RB!).

Sclerolobium glaziovii Taub., syn. nov. (inédita). Flora 75(50): 80. 1892.
Tipo: Brasil, Rio de Janeiro - RJ, Floresta da Tijuca, 2/IX/1882, fl., Glaziou 13.735
(holótipo B; isótipo F, MO, K, P, RB!,US).
Figuras 3 e 13

Árvore 10-30m alt.; ápice dos ramos jovens glabrescentes a glabros,
ferrugíneo-tomentoso

quando

jovens,

levemente

canaliculados.

Estípulas

compostas, 2-3 segmentos, 1-3cm compr. Folhas (1-)3-5(-7) jugas; pecíolo, raque
e peciólulo glabrescentes. Folíolos coriáceos, distais equiláteros ou subeqüiláteros, obovados, elípticos ou ovados, proximais e medianos eqüiláteros ou
sub-equiláteros, elípticos ou obovados; ápice levemente acuminado ou agudo,
raramente obtuso, base aguda ou obtusa; face adaxial glabra, face abaxial canopubescente até glabrescente, pares distais 3,2-15 x (1,6-)2,1-5,2cm, medianos
4,2-11,2(-15) x 2,7-3,7(-6,3)cm, proximais 3,5-5,8(-7) x 1,6-3,5cm. Inflorescência
glabrescente,

8,5-20(-26)cm

compr.;

brácteas

triangulares,

subuladas,

pubescentes, caducas, 2-5 x 1mm. Flores sésseis ou curto-pediceladas, 7-9 x 34mm; pedicelo até 0,2mm compr., (4-)5,5-9 x 2,5-4mm, pedicelo de até 0,5mm
compr.; receptáculo cupular, 1-1,7 x 1,5-3mm; sépalas pardo-tomentosas a
esparso-tomentosas na face externa, esparsamente lúteo-vilosas na porção
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central e glabrescentes em direção à margem na face interna, 2-3 x 1-2mm;
pétalas subuladas, (2-)2,5-4 x 0,1-0,2mm, esparsamente lúteo-curto- vilosas,
tricomas ca.0,2 mm compr.; filetes densamente lúteo-tomentoso-vilosos na base
até 1/3 a 1/4 do comprimento, 3-8mm compr.; anteras 1-1,3 x 0,5-1mm; gineceu
2,5-3(-5) x 1-1,5mm, ovário ferrugíneo-hirsuto-tomentoso, estípite aderido ao
fundo do receptáculo. Fruto 6,5-8,5(-11) x 2,5-4cm; semente 1(-2), testa
coriácea.

Material examinado: BRASIL. Paraná: Antonina, Usina Hidrelétrica Parigot de
Souza, 3/IV/1995, fr., G. Hatschbch & J. M. Silva 62082 (CEPEC, MBM, UB,
BHCB); Bocaiúva do Sul, rio Capivari, mata pluvial, encosta de morro, 22/XI/1989,
fl., J. M. Silva & G. Hatschbach 712 (CEPEC, MBM); Guaraqueçaba, Serra Negra,
mata pluvial vertente atlântica, alt.:100m, 17/IX/1980, fl., G. Hatschbach 43188
(RB, MBM); Guaratuba, mata pluvial, encosta de morro, altitude: 50-100m,
14/X/1989, fl., G. Hatschbach & J. M. Silva 53528 (CEPEC, MBM, UB); Serra de
Araçatuba, 5/IX/1995, fl., J. M. Silva & F. Deodato 1530 (CEPEC, MBM); Tunas do
Paraná, Pacas, 27/X/2005, fl., O. S. Ribas & J. M. Silva 7101 (MBM, RB). Rio de
Janeiro: Parati, Rio Parati Mirim, 12/X/1990, fr., H. C. de Lima et al. 4004
(CEPEC, RB, R); APA Cairuçu, Morro das Laranjeiras, altitude: 125m, 16/III/1993,
fr., E. A. Filho et al. 132 (CEPEC, F, K, RB); Praia de Parati Mirim, costão do lado
direito da praia, 22/III/2006, fr., L. F. G. da Silva et al. 113 (RB); APA Cairuçu,
Morro das Carneiras, acesso pela BR 101, altitude: 210m, 18/III/1993, fr., M. C.
Marques et al. 389 (RB, CEPEC); 23km do Trevo de Parati, subindo o Rio Parati
Mirim, alt.: 80m, 28/IV/1993, fr., R. Marquete et al. 903 (RB, CEPEC); Trilha Ponta
Negra, Praia dos Antigos 13/IV/1994, fr., R. Marquete 1616 (RB, IBGE); Rio de
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Janeiro, Alto da Boa Vista, terreno de encosta no final da rua Ferreira de Almeida,
vertente norte que dá acesso ao morro queimado, altitude: 450m, 04/XI/1996, fl.,
C. A. L. de Oliveira 1200 (RB, GUA); Estrada da Vista Chinesa KM 1700 REVIC,
alt.: 375m, 17/IV/1997, fr., C. A. L. de Oliveira 1289 (RB,GUA); idem, 11/XII/1996,
fl., C. A. L. de Oliveira 1213 (RB, GUA); idem, 20/IX/1996, fl., C. A. L. de Oliveira
1212 (RB, GUA); idem, 16/XII/1996, fr., C. A. L. de Oliveira 1240 (RB, GUA); Alto
da Boa Vista, morro queimado vertente norte, 26/XII/1996, fr., C. A. L. de Oliveira
1248 (RB, GUA); idem, alt.: 550m, 04/IX/1996, fl., C. A. L. de Oliveira 1201 (RB,
GUA); Estrada da Vista Chinesa, KM 2, Horto do Serviço de Ecologia Aplicada da
FEEMA, alt.: 370m, 26/VII/1997, fl., C. A. L. de Oliveira 1344 (RB, GUA); Vista
Chinesa, próx. ao entroncamento com a estrada da Gávea Pequena, 04/XII/1988,
fl., C. A. L. de Oliveira 287 (RB, GUA); idem, entre Mesa do Imperador e Vista
Chinesa, próx. a 3 bicas, alt.: 500m, 18/XII/1996, fl., C. A. L. de Oliveira et al.
1218 (RB, GUA); idem, próx. Estação Biológica, 29/VII/1962, fl., C. Angeli 310
(RB, US); idem, 13/X/1925, fr., A. Ducke s.n. (RB19240); idem, entre Mesa do
Imperador e Alto da Boa Vista, 02/IX/1925, fl., A. P. Duarte 4999 (RB, SP), idem,
perto da sede do Horto Florestal, 05/X/1927, fl., Pessoal do Horto Florestal s.n.
(RB:139306, R), Grotão da Vista Chinesa, 17/IV/1928, est., Pessoal do Horto
Florestal s.n. (RB:139305); Parque Nacional da Tijuca, estrada para Furnas,
26/IX/1979, fr., H. C. de Lima 1102 (RB, MBM); Floresta da Tijuca, Mesa do
Imperador, 12/III/2003, fr., A. Andrade et al. s.n. (RB:384069); Mata do Sumaré,
26/IX/1925, fl., P. Occhioni s.n. (RB:875). São Paulo: Cananéia, Ilha do Cardoso,
próx. da Praia do Ipanema, Morro do Tassuva, 09/IV/1986, fr., F. de Barros & P.
Martuscellim 1268 (SP, RB); Ilha do Cardoso, Ipanema, Morro da Pedras,
06/XII/1985, fr., M. R. F. Melo 595 (SP, RB); Cubatão, mata preservada do Vale
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do Rio Pilões, 04/X/1988, fl., H. F. Leitão Filho & S. N. Pagano s.n. (RB,
UNICAMP20810); Iguape, Estação Ecológica Juréia-Itatins, ás margens do Rio
Verde, próxima ao alojamento, 21/XII/1994, fr., M. R. F. Melo et al. 1042 (SP),
idem, proximidades da Cachoeira do Salto30/VII/1992, est., L. Rossi et al. 1070
(SP); Itapetininga, a 21km ao norte de Itapetininga, rodovia Sorocaba-Itapetininga,
18/X/1966, fl., J. Mattos 13909 (SP); São Miguel Arcanjo, Parque Estadual Carlos
Botelho, 05/I/1990, fr., P. L. R. Moraes 428 (ESA, RB); São Paulo, Jardim
Botânico, 15/X/1931, fl. & fr., F. C. Hoehne 119 (RB, CEPEC), antiga São PauloSantos, 14/X/1961, fl., E. Pereira 5942 (RB), Parque Estadual das Fontes do
Ipiranga, 9/X/1975, fl., J. S. Silva 389 (CEPEC, SP); Clube SESC – Interlagos,
região metropolitana de São Paulo, 20/X/1998, fl., A. Furlan et al. s.n. (RB
423738), Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, 6/II/2001, est., M. Semaco s.n.
(SP: 374544).

Caracteres vegetativos para reconhecimento no campo: árvore grande ou
mediana, tronco com casca fortemente fissurada e acinzentada, cerne vermelhovinoso, folíolos de coloração verde-escuro ou verde-claro, glabrescente ou com
indumento canescente, disperso sobre toda lâmina na face abaxial ou próximo
das nervuras primárias e secundárias. Os indivíduos jovens possuem indumento
ferrugíneo.

Distribuição geográfica e habitat: Costa Atlântica Sudeste, estendendo-se do Rio
de Janeiro até os limites entre São Paulo e Paraná. É muito comum na Floresta
Ombrófila Densa, principalmente Submontana e Montana.
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Oliveira-Filho (2006), cita T. denudata para os estados de Minas Gerais e
Espírito Santo, porém, até o momento não foi examinado material de herbário
desta espécie procedente destes estados.

Nomes vulgares: caixêta-amarela e caingá (RJ), passuaré e passariúva (SP).

Comentários

taxonômicos:

Apesar

de

Vogel

(1837)

ter

descrito

Sclerolobium denundatum com os folíolos glabros, Bentham (1870), redescreveu
a espécie com folíolos variando desde glabros até cano-tomentelos na face
abaxial. Posteriormente Taubert (1892) descreveu S. glaziovii, reconhecendo a
presença do indumento nos folíolos como característica importante para distinguila. Dwyer (1957) aceitou a proposição deste último autor e também utilizou as
características do indumento para distinguir as duas espécies. Barroso (1965),
apesar de não comentar a variação no indumento dos folíolos, incluiu o material
tipo de S. glaziovii na citação de S. denudatum em seu estudo sobre as
Leguminosas da Guanabara, evidenciando a dificuldade de delimitação destas
espécies.
Na análise do rico material botânico atualmente disponível, além de
estudos em exemplares no campo, foi observada uma considerável uniformidade
nos caracteres florais e grande variação na presença de indumento na face
abaxial dos folíolos, desde densamente cano-pubescentes até glabrescente. É
importante salientar que esta variação na densidade e distribuição do indumento
foi constatada dentro do mesmo indivíduo. A partir do resultado desta análise foi
possível inferir que estes dois táxons são coespecíficos e que S. glaziovii deve ser
colocada em sinônimo de T. denudata.
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As características florais, em particular o pedicelo curto e as pétalas
subuladas, mostram as afinidade de T. denudata com T. rugosa, T. friburguesis e
T. duckei. Porém, distingue-se destas espécies pelos folíolos distais eqüiláteros e
pela venação pouco proeminente na face abaxial. T. urbaniana é bastante distinta
pelas flores menores com pétalas esparso-pilosas.
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Figura 3: a-j. Tachigali denudata – a. ramo com inflrescência; b-d. variação do
indumento na face abaxial dos folíolos; e. botão com bráctea; f. flor; g. corte
longitudinal da flor; h. estame; i. gineceu; j. pétala; l. fruto sem parte do epicarpo;
m. semente; n. embrião. (a-j. Pessoal do Horto Florestal- 29; l-n. Ducke s/n – RB
19240)
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4. Tachigali duckei (Dwyer) Oliveira-Filho, Cat. Árvores Nativas Minas Gerais
140. 2006.
Sclerolobium duckei Dwyer, Lloydia 20(2): 109. 1957. Tipo: Brasil, Rio de
Janeiro, Município de Itatiaia, Parque Nacional, Lote Hansen, 1/X/1940, fr., W.
Duarte de Barros 48 (holótipo R; isótipo RB!).
Figuras 4 e 14

Árvore 15-16m alt.; ápice dos ramos jovens glabrescentes, densamente
ferrugíneo-vilosos quando jovens, canaliculados. Estípulas não observadas.
Folhas (1-)3-6(-7) jugas; pecíolo, raque e peciólulo ferrugíneo-vilosos a
glabrescentes. Folíolos coriáceos, distais e medianos inequiláteros, ovadooblongos, às vezes subfalcados ou levemente curvados; proximais subequiláteros a inequiláteros, elíticos ou ovados; ápice acuminado ou agudo, base
obtusa; face adaxial glabrescente, face abaxial cano-vilosa a glabrecente,
ferrugíneo-vilosa próximo às nervuras primária e secundárias; pares distal 6,512,2(-14,4) x (1,8-)2,2-4,6cm, medianos 5,1-11,5(-15,5) x 1,8-3,9(-4,5)cm e
proximais 3,5-6,3(-7,5) x (1,3-)1,5-3,6. Inflorescência densamente ferrugíneovilosa, 16-27,5cm compr.; brácteas não observadas. Flores curto-pediceladas, 67,5 x 3-4mm, pedicelo de ca.0,5-0,8mm compr.; hipanto cupular, 0,7-1,5 x 1,52,5mm; sépalas esparsamente pardo-vilosas na face externa, densamente lúteovilosas na porção central e glabrescentes em direção à margem na face interna,
2-3 x 1-1,25mm; pétalas subuladas, 3-4 x 0,2-0,3mm, esparso ferrugíneo-vilosas,
tricomas ca. 0,2-0,3mm compr.; filetes densamente ferrugineo-vilosos na base
até 1/2 a 2/3 do comprimento, 4-5 x 0,25mm compr.; anteras 1 x 0,7-1mm;
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gineceu 3,5-4,5mm, ovário densamente ferrugineo-viloso, estipe aderido ao fundo
do receptáculo. Fruto 8,7-10,5 x 3-4,3cm; semente 1(2), testa coriácea.

Material examinado: BRASIL. Rio de Janeiro: Itatiaia, Benfica, ao lado do rio,
23/IX/1918, fl., C. Porto 736 (RB); PNI, estrada de acesso a sede do Parque,
entrada Hotel Aldeia da serra lado esq., alt.:707msm, est., 25/VIII/1999, M. P. M.
de Lima et al. 430 (RB); PNI, mata entre a churrasqueira e o rio Campo Belo,
22º27’08”S 44º36’41,5”W, 10/X/2006, fl., L. F. G. da Silva 115 et al. (RB); idem L.
F. G. da Silva 116 et al. (RB); PNI, descida para entrada do Parque, ao lado do
Mirante do Último Adeus, 22º27’32,3”S 44º36’25”W, ca. 1000m alt., 12/X/2006, fl.,
L. F. G. da Silva 124 et al. (RB); PNI, alt.:690m, 05/X/1940, fr., W. Duarte de
Barros 57 (RB); Petrópolis, Carangola, XII/1943, fr., O. C. Goes et al. 958 (RB);
Teresópolis, Bairro Posse, Pousada Urikana, 14/XII/2005, fr., L. F. G. Silva et al.
100 (RB); idem, 14/XII/2005, fl., L. F. G. Silva et al. 104 (RB). São Paulo: São
José Barreiros, Estação de Formosa s/d., fl., Glaziou 10642 (RB, P)

Caracteres vegetativos para reconhecimento no campo: árvore mediana, tronco
com casca lisa pardo-acinzentada e cerne vermelho-vinoso com listas
longitudinais brancas, folíolos verde-claros concolores ou com face abaxial
canescentes e ferrugíneas sobre as nervuras primária e secundárias.

Distribuição geográfica e habitat: Costa Atlântica Sudeste, estendendo-se pelas
elevações das serras do Mar e da Mantiqueira, desde o Rio de Janeiro até os
limites com São Paulo. Foi observada em trechos de Floresta Ombrófila Densa,
Montana e Altomontana, em geral acima de 800 metros de altitude.
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Oliveira-Filho (2006), cita T. duckei para o estado de Minas Gerais, porém
não foi visto material de herbário desta procedência.

Nome vulgar: ingá-tabaco (RJ)

Comentários Taxonômicos: Dwyer (1957), no protólogo de S. duckei, o nome do
coletor do matérial tipo (Wanderbilt Duarte de Barros) foi citado com ortografia
errada.
Esta espécie possui semelhanças com T. friburgensis e T. rugosa, das
quais é distinta principalmente pelo indumento viloso dos folíolos, ramos jovens e
inflorescências. Além disso, T. duckei possui indumento tomentoso na face
externa das sépalas e viloso no ovário. É ainda importante destacar que as flores
em T. duckei e T. rugosa apresentam tonalidade avermelhada na antese,
enquanto as flores de T. friburguensis são alvacentas.
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Figura 4: a-h. Tachigali duckei – a. ramo com inflorescência; b. detalhe da
inflorescência; c. flor; d. pétala; e. detalhe da flor mostrando pétalas e estames; f.
gineceu em corte longitudinal do receptáculo; g. fruto; h. fruto sem o epicarpo; i.
semente; j. embrião; l.plúmula. (a-e. Porto 736; f. Barros 48; g-l. Goes et al. 958)
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5. Tachigali friburgensis (Harms) L. G. Silva & H. C. Lima, comb.nov. (inédita)
Basiônimo: Sclerolobium friburgense Harms, Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. 24: 211. 1928. Tipos: Brasil, Rio de Janeiro, “Alto Macahé de Nova Friburgo”,
26/XII/1881, fl., Glaziou 13734 (síntipo P; isosíntipo R); idem, I/1892, fl., Glaziou
19059 (síntipo B; isosíntipo F, K, MO, P, R, US; foto síntipo RB!).
Figuras 5 e 15

Árvore 4-22m alt.; ápice dos ramos jovens glabrescentes, aureo-seríceos
quando jovens, lisos ou pouco canaliculados. Estípulas não observadas. Folha
(2-)4-6 jugas; pecíolo e peciólulo glabrescentes, raque áureo-pubescente a
glabrescente. Folíolos coriáceos, distais inequiláteros, subfalcado-ovados;
medianos semelhantes aos distais em forma; proximais menores, sub-equiláteros
a inequiláteros, ovados ou subfalcado-ovados; ápice acuminado ou agudo, raro
obtuso, base aguda a obtusa, com margem revoluta; face adaxial lisa e glabra;
face abaxial áureo-serícea a glabrescente; pares distal 7,8-13,8(-17,5) x 3,9-6,4(7)cm e medianos 7-12,5(-16) x 3-5,6(-6,7)cm; par proximal (3-)4,1-6,2(-9,5) x
(1,6-)2,8-4,5cm. Inflorescência 15-30cm compr., áureo-estrigoso a glabrescente;
brácteas caducas, triangulares, subuladas, 0,5-0,7cm compr.; flores sésseis ou
curto pediceladas, 5,5-8 x 3-4mm, pedicelo até 0,7mm compr.; receptáculo
cupular 1-1,5 x 2-3mm; sépalas densamente cinéreo-seríceas na face externa,
densamente lúteo-tomentosas na porção central e glabrescentes em direção à
margem na face interna, 2-3 x 1,5-2mm; pétalas subuladas, 3,5-4 x 0,2-0,3mm,
densamente curto-lúteo-vilosas, tricomas das pétalas ca. 0,3mm compr.; filetes
densamente ferrugíneo-tomentosos da base até 1/3 a 1/2 do comprimento, 3,25mm compr.; anteras 1-1,5 x 0,8-1mm; gineceu 2,6-3,5 x 1mm, ovário
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ferrugíneo-hirsuto-tomentoso, estípite aderido ao fundo do receptáculo. Fruto 69,10,8(-13) x 3,3-4,3cm; semente 1(2), testa coriácea.

Material examinado: BRASIL. Minas Gerais: Barão de Cocais, estrada para
Caeté, 19/XII/1982, fl., J. R. Pirani et al. 376 (SP); Catas Altas, Serra do Caraça,
caminho para Cascatinha, 22º05’46”S 43º29’05”W, 27/VII/2004, est., H. C. Lima &
A. S. Oliveira 6196 (RB); Juiz de Fora, Morro do Imperador, 13/VI/2002, fr., D. S.
Pifano 380 (CESJ, BHCB); Mariana, Estrada da Torre 21, Alegria do Sul,
20º12’40,4S 43º29’78,8”W, 25/VIII/1999, fr., S. M. Faria et al. 1745 (RB); Estrada
Samitri, 03/VIII/2000, fr., S. M. Faria & J. Bibiano 2078 (RB); Trilha ao longo do
Rio Mainarte, Parque Estadual do Itacolomi, 16/IV/2005, fr., L. C. P. Lima et al.
365 (RB); Viçosa, Mata Fernando Borges, 29/I/1982, fl., R. S. Ramalho 2403 (RB).
Rio de Janeiro: Nova Friburgo, estrada para Macaé de Cima, km11, alt.: 800900m, 9/III/1986, fr, H. C. Lima et al. 2679 (RB); Macaé de Cima, estrada para o
Hotel Fazenda São João, 12/XII/1990, fl., L. Sylvestre et al. 397, (CEPEC, RB,
BHCB); Estrada de Macaé de Cima, km 7, próximo a curva grande, 22°21’29,6”S
42º30’54,2”W, alt.:1150m, 26/I/2006, fl., H. C. Lima et al 6414 (RB); Petrópolis,
Carangola, XII/1943, fl., O. C. Goes et al. 959 (RB), Araras, 27/IV/1974, fr., G.
Martinelli et al. 247 (RB); Teresópolis, Bairro Posse, Pousada Urikana, parte
inferior da pousada, 14/XII/2005, fr., L. F. G. Silva et al. 99 (RB)

Caracteres vegetativos para reconhecimento no campo: árvore pequena ou
mediana, tronco com casca pardo acinzentada e lisa, folíolos verde-escuros
discolores podendo apresentar-se levemente dourado na face abaxial.
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Distribuição geográfica e habitat: até o momento foi observada nas encostas das
serras do Mar e da Mantiqueira nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Em geral tem sido observada em trechos de Floresta Ombrófila Densa, Montana e
Altomontana, em trechos com altitude acima de 800 m. Entretanto, também pode
ocorrer em Floresta Estacional Semidecidual na Cadeia do Espinhaço em Minas
Gerais.

Nome vulgar: Caingá (RJ), mamoneira (MG).

Comentários taxonômicos: Harms (1928) salientou que esta espécie possui
afinidade com S. chrysophyllum Poepp. et Endl. [atualmente T. chrysophylla
(Poepp. et Endl.) Zarucchi & Herendeen]. Entretanto, esta afinidade é apenas
aparente devido ao indumento na face abaxial dos folíolos.
Esta espécie possui semelhanças com T. duckei, mas é distinta
principalmente pelo indumento áureo-seríceo dos folíolos, ramos jovens e
inflorescências. Para outros comentários sobre as afinidades desta espécie são
descritos nos comentários sobre T. duckei e T. beaurepairei.
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Figura 5: a-i. Tachigali friburgensis – a. ramo com inflorescência; b. botão; c. flor;
d. gineceu em corte longitudinal do receptáculo; e. estame; f. pétala; g. fruto sem
parte do epicarpo; h. semente; i-l. variação do indumento na face abaxial dos
folíolos. (a,b,i. Sylvestre et al. 397; c-f. Lima et al. 6414; g-h. Lima et al. 2679)
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6. Tachigali paratyensis (Vell.) H. C. Lima, Acta bot. bras. 9 (1): 128. 1995.
Basiônimo: Cassia paratyensis Vell., Fl. Flum. 168. 1829 [1825]. Tipo:
“Habitat silvis Pharmacopolitanis”. Icon. 4: tab. 70. 1831 [1827].
Figuras 6 e 16

Árvore 15-30(-40)m alt.; ápice dos ramos jovens ferrugíneo-pubescentes
a glabrescentes, canaliculados, os jovens de mesma coloração e indumento.
Estípulas simples, raro bissegmentadas, seguimentos elíticos a lanceolados,
caducas, 1-1,5 x 0,4-0,5cm; folha 10-21 jugas; pecíolo, raque e peciólulo aureopubescentes a glabrescentes. Folíolos cartáceos, distais inequiláteros; ovados ou
ovado-lanceolados, raro elíticos, geralmente maiores, os proximais de mesma
forma, ápice agudo a acuminado e base aguda ou obtusa, glabrescentes a
glabros na face adaxial; na face abaxial glabrescentes e esparsamente
pubescente sobre e próximo às nervuras, pares distais (4,1-)6,1-13.x (1,5-)1,74,6cm; medianos 7,5-10(-12,5) x 2,2-3,5cm; proximais 2-5,4 x 1-2,5cm.
Inflorescência densamente áureo-seríceo, acima de 30cm compr.; brácteas
subuladas, caducas, 1-1,5 x 0,15-0,2cm. Flores 1,5-2,5 x 1,7-2cm; pedicelo (1-)
2-5mm compr.; receptáculo turbinado 5-7 x 3,5-4mm; sépalas áureo a pardotomentosas na face externa, densamente áureo-vilosas na porção central e
densamente pubescentes em direção à margem na face interna; 3-8 x 2,5-5mm;
pétalas espatuladas de ápice obtuso, 5-10 x 2-5mm, amarelas, densamente
lúteo-longo- vilosas na face interna, da base a região central, em direção a
margem e externamente glabras. Filetes falciformes, 3 superiores geralmente
menores e 6-12mm compr. e 7 maiores 9-20mm compr. densamente áureotomentosos da base até 1/2 a 1/7 do comprimento; anteras 1,8-2 x 1-1,2mm;
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gineceu 12-20 x 3-3,5mm; ovário densamente aureo-seríceo, estípite aderido à
parede do hipanto. Fruto 5-12,5 x 2-3,5cm; semente 1-2, testa membranácea.

Material examinado: BRASIL. Bahia: Camacan, estrada a Jacaraci, 25/I/1971, fl.,
T. S. dos Santos 1412 (CEPEC); Rodovia Camacã-Canavieira, 50km de
Canavieira, 13/IV/1965, fl., R. P. Belém et M. Magalhães 840 (CEPEC, UB);
Estrada a Itambé, Rio Jequitionha, 7/IV/1971, fl., T. S. dos Santos 1584 (CEPEC).
Espírito Santo: Linhares, Reserva Florestal de Linhares, CVRD, estrada cinco
folhas, km0,1, 7/V/2002, fl., D. A. Folli 4258 (CVRD, RB); idem, próximo a
Estanda, 05/II/1972, fl., J. Spada 3 (RB, CVRD); idem, Estação Jacarandá, km
1000, 21/III/1978, fl., J. Spada 71/78 (RB, CVRD); Santa Teresa, Rio Saltinho,
terreno de Tranhago, 4/IX/2001, fr., L. Kollmann et al. 4485 (MBML, RB);
Conceição da Barra, Flona Rio Preto, s.d., est., A. Luiza (VIC 18144); Conceição
do Castelo, Sítio da Caviúna, sentido Taquaruçu à Santa Luzia, 31/V/1991, fl., V.
de Souza 103 (CVRD, RB). Minas Gerais: Água Limpa, Estação Experimental de
Água Limpa, 28/II/1946, fl., S. V. Monteiro 2330 (RB); idem, 28/II/1946, fl., E. P.
Heringer 2320 (RB), idem, 05/IV/1965, fl., V. Gomes 2771 (UB. RB); Coronel
Pacheco, Estação Experimental Coronel Pacheco, 16/II/1938, fl., Vasco 113 (RB);
Lavras, 14/IX/1957, fl., V. Gomes 1591 (RB, US); Marliéria, Parque Estadual do
Rio Doce, Trilha do Turvo, 21/VIII/2003, fr., L. B. Bosquetti et al. 189 (RB, VIC);
idem, 20/02/2001, fl., S. R. D. F. da Silva Nunes et al. 20 (RB, VIC), idem, trilha da
Garapa Torta, 21/III/2003, fl., L. B. Bosquetti et al. 115 (RB, VIC); idem,
25/VI/2003, est., L. B. Bosquetti et al. 153 (RB, VIC). Pernambuco: São Vicente
Férrer, Mata do Estado, 07º 35’ Lat 35º 30’ Long, altitude: 60m, 28/V/1998, fr., E.
M. N. Ferraz et al. 320 (RB, UFRPE); idem, 7º 35’Lat 35º 30’Long, altitude: 600m,
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29/I/1999, fr., E. M. N. Ferraz et al. 601 (PEUFR, RB). Rio de Janeiro:
Cachoeiras de Macacu, Boca do Mato, RJ 116, próximo a km 53, 25/X/1989, est.,
H. C. Lima 3717 (RB); Magé, Paraíso, Centro de Primatologia, próximo à represa
da CEDAE, 13/XII/1984, est., H. C. Lima et al. 2494 (RB); Magé/Cachoeiras de
Macacu, Estação ecológica Estadual de Paraíso, proximidades do Rio Paraíso,
24/II/1992, fl., C. M. Vieira et al. 196 (RB); Nova Friburgo, Macaé de Cima,
nascente do Rio Macaé, floresta pluvial tropical costeira, altitude: 1100m,
27/XI/1986, fr., G. Martinelli et al. 11966 (RB); Macaé de Cima, estrada para o
Sítio Sophronites, entre o Hotel Fazenda São João e o Sítio Fazenda Velha,
altitude: 1000-1110m, 03/VI/1990, est., H. C. Lima et al. 3811 (RB); Nova Iguaçu,
Estrada do Comércio, 14/XI/1995, est., P. R. Farag et al. 150 (RB); Represa da
Serra Velha, trilha para o sertãozinho, 06/XII/1995, est., P. R. Farag et al. 188
(RB, RBR); Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Represa Camorim, 20/I/1987, est., A.
Peixoto et al. 4121 (RBR); Jardim Botânico do Rio de Janeiro, canteiro 32-E, em
frente à Botânica Sistemática, 06/VIII/1999, fr., H. C. Lima et al. 5687 (RB),
encosta do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando o cactário, acima da
vila, no topo do morro, 21/VI/1994, fr., R. Marquete et al. 1855 (RB); Matas do
antigo Horto Florestal, III/1971, fl., P. Occhioni 4507 (RB), Tijuca, VIII/1833, fr., L.
Riedel et al. s.n. (RB:84460); Jardim Botânico do Rio de Janeiro, canteiro 32-E,
12/III/2002, fl., H. C. Lima et al. 6024 (RB); Horto Florestal, 11/IV/1919, fr., P. C.
Porto 877 (RB); Horto Florestal Grotão, subindo na encosta em direção ao pico do
morro, 17/X/1992, fr., R. Marquete et al. 701 (RB); Horto Florestal, após o Solar
da Imperatriz, 100m do Solar, 30/VI/1992, fr., R. Marquete et al. 565 (RB, HRB,
IBGE-DF); Jardim Botânico do Rio de Janeiro, VII/1927, fr., Ducke s.n.
(RB:19240); Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 09/IV/1984, est., S. M. de Faria et
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al. 31 (RB); Tijuca, 1833, fl., L. Riedel et al. 1253 (RB), Matas do Pai Ricardo,
05/IV/1945, fl., P. Occhioni 203 (RB, UB); de fronte da pedra grande, obras
públicas, 13/III/1941, fl., F. G. da Silva 113 (RB, UB); Horto Florestal e Obras
Públicas, 24/II/1927, fl., Pessoal do Horto Florestal et J. G. Kuhlmam s.n.
(RB81804); Jacarepaguá, s/d, fl., J. G. Kuhlmam s.n. (RB769), Matas do Pai,
05/IV/1945, fl., P. Occhioni 203 (RB), Alto da Boa Vista, Estrada da Vista Chinesa
km 2, 1/IV/1986, fl., C. A. L. de Oliveira 209 (RB, UB, GUA); Santa Maria
Madalena: Parque Estadual do Desengano, Serra da Rifa, picada para a pedra
lisa, 41º58’w 21º58’s, altitude: 700-800m, 28/VI/1987, fr., H. C. Lima et al. 3029
(RB); imbé, 22/X/1997, est., M. R. Moreno 865 (RB, LCA); Silva Jardim: Reserva
Biológica de Poço da Antas, Estrada do Aristídes, após a segunda porteira,
29/VII/1993, est., C. M. B. Correa et al. 347 (RB), idem, esquerda km 7,
22/II/1994, fl., C. Luchiari et al 313 (RB); idem, 23/IV/1997, fl., C. M. Vieira et al.
905 (RB), idem, Margem do Rio São João, entre BR101 e a ponte da linha férrea,
30/XI/1992, est., M. Peron et al. 969 (RB); Teresópolis, s.d., fl., A. Frazão s.n.
(RB174); Valença, Distrito de Barão de Juparanã, picada para Alto do Baeta,
17/XI/2000, est., H. C. Lima et al. 5741 (RB). São Paulo: Iguape, Estação
Ecológica Juréia-Itatins, mata próxima ao alojamento, 12/III/1992, fl., S. Aragaki et
al. 7 (SP); São José dos Campos, Estrada Turvo, depois do Horto, 23º 04’ 30”s
45º 56’ 15”w, 20/III/1986, fl., A. F. Silva & L. Capellari 1403 (VIC); Mata da
Reserva, 23º04’30”s 45º56’15”w, 06/III/1986, fl., A. F. Silva & L. Capellari Jr 1382
(VIC, RB); Ubatuba, subida da Serra Ubatuba, 23º 00’ 14”S 45º 23’ 04” W,
altitude: 380m, VIII/1980, fr., A. A. B. Rubens 150 (RB); Rodovia UbatubaTaubaté, 30/III/1977, est., P. E. Gibbs et al. 4616 (IAC, IBGE).
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Características vegetativas para reconhecimento no campo: árvore grande ou
mediana, tronco com casca escamosa e marrom-escura, cerne marrom-claro com
listas longitudinais creme, ramos ocos, geralmente com formigas, folhas com 1021 jugas, folíolos de coloração verde-escura, bulados e com bordos ondulados.

Distribuição geográfica e habitat: amplamente distribuída principalmente na Costa
Atlântica Sudeste, ocorrendo desde São Paulo até Pernambuco e penetrando
para o interior em Minas Gerais. Estende-se para a região Nordeste, onde foi
observada desde a Bahia até Pernambuco. No estado do Rio de Janeiro é muito
freqüente em Floresta Ombrófila Densa, desde do nível do mar até ca. 1000
metros de altitude, principalmente em áreas muito úmidas próximo a córregos de
rios. Também pode ocorrer em trechos de Floresta Estacional Semidecidual.

Nomes vulgares: caingá, caingá-branco, caixeta e caixeta-preta (RJ e SP); Ziquita
(ES); cachimbo, cedrinho, ingá-de-lavras, ingá-uçu (MG); mandaguim (PE).

Comentários taxonômicos:
T. paratyensis é distinta das demais espécies da Mata Atlântica pelo
número maior de folíolos (10-21 jugas), a flor grande (1,5-2cm compr.) com
receptáculo turbinado, estames com filetes heteromórficos, estípite do ovário
aderido à parede do hipanto e a testa da semente muito fina facilmente removível,
membranácea.
Esta espécie frequentemente citada na literatura como T. multijuga Benth.
Entretanto, este binômio pertence a uma planta amazônica que, de modo

4

equivocado, foi citado por Bentham (1870) e Dwyer (1954) para o Rio de Janeiro
e outras áreas extra-amazônicas.
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Figura 6: a-l. Tachigali paratyensis – a. ramo com inflorescência; b. flor; c. botão;
d. botão com bráctea; e. flor; f estame superior; g. estame inferior; h. gineceu em
corte longitudinal do receptáculo; i. semente; j. fruto sem epicarpo; l. indumento
na face abaxial do folíolo. (a-h, l. Vieira et al. 196; i-j. Martinelli et al. 11966)
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7. Tachigali pilgeriana (Harms) Oliveira-Filho, Cat. Árvores Nativas Minas Gerais
140 .2006.
Sclerolobium pilgerianum Harms, Bot. Jahrb. Syst. 33 (72): 24. 1903. Tipo:
Brasil, Rio de Janeiro, Petrópolis, Caxambu; III/1886, fl., Glaziou 15933 (holótipo
B; isótipos F, MO, P, US; foto holótipo – RB!)
Sclerolobium striatum Dwyer syn. nov. (inédita). Llodya 20(2): 87-88. 1957.
Tipo: Brasil, Rio de Janeiro - RJ, 7/II/1948, fl., Pessoal do Horto do Jardim
Botânico s.n. (holótipo MO; isótipos RFA!, RB!,).
Figuras 7 e 17

Árvore 2,5-25m alt.; ápice dos ramos jovens canaliculados escamosos,
cinéreo-glabros,

os

jovens

densamente

ferrugíneo-nigrescente-tomentosos.

Estípulas simples ou compostas com até 12 seguimentos elíticos, ápice agudo a
obtuso, podendo persistir, 0,4-1 x 0,1-0,4cm. Folha (3-)4-7 jugas; pecíolo, raque e
peciólulo glabrescentes. Folíolos coriáceos; distais inequilateros a eqüilateros,
todas as variações em um mesmo indivíduo; geralmente elíticos ou oblongos,
menos comumente ovados, ápice obtuso, agudo ou acuminado; os proximais e
medianos geralmente menores e de mesma forma que os proximais; glabros ou
glabrescentes sobre a nervura principal na face adaxial, glabrescente seguindo as
nervuras secundárias e sobre a nervura principal dos folíolos na face abaxial,
pares distais 4,2-13,5 x (1,5-)2-4,2cm; medianos 7,5-10,5(-13,5) x 2,4-4,4cm;
proximais 4-7 x 2-3,4cm. Inflorescência ferrugíneo-pubescente, 12,5-20,5cm
compr.; brácteas triangulares, subuladas, pubescentes 3-4mm compr. Flores 5-8
x 3-5mm; pedicelo 0,8-1,2mm compr.; receptáculo levemente turbinado a
cupular 1-1,2 x 2-3mm; sépalas densamente pardo-tomentosas na face externa,
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esparsamente lúteo-vilosas na porção central e glabrescentes em direção à
margem na face interna, 2-3 x 1,5-2,2mm; pétalas subuladas, 1,5-3 x 0,1-0,2mm,
densamente lúteo-longo- vilosas, ápice com denso tufo, tricomas 1-1,3mm
compr.; filetes densamente ferrugíneo-longo- vilosos da base até 1/3 ou 1/2 do
comprimento, (2,5-)3-7mm compr.; anteras 1-1,5 x 0,8-1mm; gineceu 3,3-6,5 x
0,8-1mm larg.; ovário densamente ferrugineo-hirsuto-tomentoso, estípite aderido
ao fundo do receptáculo. Frutos oblongos de ápice agudo, 10-12 x 2,8-3,1cm;
sementes 1-2, testa coriácea.

Material examinado: BRASIL. Bahia: Jequié, Fazenda Brejo Novo, a 10,5km da
Av. Otavio Mangabeira pela Exupério Miranda no Bairro do Mandacaru, coord.
13º56’41”S 40º06’33,9”W, alt.:713m, 01/IV/2004, est., G. E. L. Macedo 690
(PEUFR, RB); Mucuri, Flona Rio Preto, 21/VIII/1995, est., A. Luiza s.n.
(VIC17993). Espírito Santo: Linhares, Reserva Florestal da CVRD, Est. Bicuiba,
ant. 162km 2000, lado esquerdo, 23/XII/1980, fl., D. A. Folli 303 (CVRD, RB,
RBR); Santa Teresa: Estação Biológica de Santa Lúcia, alt.: 650-800m,
17/IX/1993, est., L. D. Thomaz 1001 (MBML, RB), idem, 20/VII/1993, est., L. D.
Thomaz 1021 (MBML, RB). Rio de Janeiro: Cachoeiras de Macacu, Paraíso,
27/VIII/1991, est., H. C. de Lima et al. 4216 (RB); Guapimirim: Centro de
Primatologia do Rio de Janeiro, 23/XI/1985, fl., H. C. de Lima et al. 2625 (RB);
Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, microparcela A, indivíduo 1066, 18/X/1995,
est., J. M. A. Braga s. n. et al. (RB - fitossociologia); Nova Iguaçu, Catanudo,
16/XI/1995, est., H. C. de Lima et al. 5233 (RB, RBR); Rebio Tinguá, Estrada do
Ouro, 13/XI/2001, est., H. C. de Lima et al. 5900 (RB); Parati, estrada para o rio
Parati Mirim, 176m alt., 21/III/2006, est., L. F. G. da Silva et al. 112 (RB), Rio de
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Janeiro, s.d., fl., J.G.Kuhlmam s.n. (RB:111764,R); Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, Trilha Ecológica Caminho do Boi, 25/X/1994, est., A. C. da Silva s.n.
(RB:392106); Ilha da Marambaia, banco 6, floresta atlântica de encosta, 7/V/2005,
fr., F. C. Nelteshim 116 (RB, RBR); Santa Maria Madalena, Imbé, 29/X/1997, est.,
M. R. Moreno129 (RB); Parque Estadual do Desengano, Serra da Rifa, Picada
para a Pedra Lisa, 28/VI/1987, fr., H. C. Lima et al. 3029 (RB); Silva Jardim, Rebio
Poço das Antas, 06/I/1993, est., H. C. de Lima et al. 4582 (RB).

Características vegetativas para reconhecimento no campo: folíolos verdeescuros e ramos com gema terminal enegrescida, tronco com casca lisa e possui
o cerne marrom.

Distribuição geográfica e habitat: Até o momento só observada nos estados do
Rio de Janeiro e Espírito Santo, ocorrendo em Floresta Ombrófila Densa, das
Terras Baixas, Submontana e Motana.
Oliveira-Filho (2006), cita a ocorrência desta espécie para o estado de
Minas Gerais, porém, até o momento não foi visto material de herbário desta
localidade.

Nome vulgar: caingá (RJ), ingá-louro (ES) e mucambo (BA).

Comentários taxonômicos: Harms (1903) citou o indumento longo-viloso das
pétalas como um dos principais para a delimitação desta espécie. Além desta
característica, esta espécie é ainda bem distinta pelas flores pediceladas com
pétalas subuladas.
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Dwyer (1957) ao estabelecer Sclerolobium striatum distingue a espécie
principalmente pelos folíolos maiores e inequiláteros. Barroso (1965), em seu
estudo sobre as Leguminosas da Guanabara, sem maiores comentários, incluiu o
tipo desta espécie no material examinado de Sclerolobium pilgerianum. A grande
semelhança nos caracteres florais, principalmente no que diz respeito ao
indumento das pétalas e tamanho do pedicelo, além da grande variação na forma
e tamanho dos folíolos, possibilitou inferir que S. striatum é sinônimo de T.
pilgeriana.
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Figura 7: a-i. Tachigali pilgeriana – a. ramo com inflorescência; b. botão com
bráctea; c. flor; d. estame; e. pétala; f. gineceu em corte longitudinal do
receptáculo; g. fruto sem parte do epicarpo; h. primórdio foliar com estípulas. (a-f.
Pessoal do Jardim Botânico s.n.- RB 61518 ; g. Nelteshim 116; h. Moreno129)
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8. Tachigali rugosa (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly, Sida 16(3):407-411.
1995.
Sclerolobium rugosum Mart. ex Benth., in Hook. Jour. Bot. 2: 237. 1850; in
Martius, Fl. Bras. 15(2): 50. 1870. Tipo: Brasil, Mato Grosso, Cuiabá “et in prov.
Minas Geraës”,fl., da Silva Manso s.n - in Martii Herbarium Florae Brasil no 1155
(holótipo B; isótipo M; F, K, US, MO; foto isótipo RB!).
Figuras 8 e 18

Árvore 6-26m alt.; ápice dos ramos jovens esparso a densamente
ferrugíneo-tomentoso ou glabrescentes, fortemente canaliculados. Estípulas
simples, caducas, ovadas ou elíticas, 1,3 x 0,7cm. Folhas (2-)4-9 jugas, pecíolo e
raque e peciólulo ferrugíneo-tomentosos ou glabrescente. Folíolos coriáceos,
distais eqüilateros a inequilateros; geralmente bulados; nervuras primárias a
terciárias fortemente proeminentes na face abaxial; elítico ou oblongolanceolados, raramente subfalcados; os medianos e proximais de mesma forma
geralmente menores; ápice acuminado; base aguda ou obtusa e margem
revoluta; face adaxial glabrescente; na face abaxial densa a esparsamente creme
ou ferrugíneo-tomentosos, pares distais 10-15,5 x 2,1-5,3cm; medianos 9-15,3 x
3,1-4,5cm; distais 4-7,2 x 1,8-2,6cm. Inflorescência densamente ferrugíneotomentosas, 12,5-31cm compr.; brácteas triangulares, subuladas, pubescentes,
1,2-2mm compr. Flores 4-7 x 2,7-4,5mm, sésseis ou curto-pediceladas, pedicelo
até 0,7mm compr.; receptáculo cupular, 1-1,5 x 2-2,5mm; sépalas densamente
pardo-tomentosas na face externa, áureo-vilosa a tomentosa na porção central e
glabrescente em direção a margem na face interna; 1,7-2 x 1-1,2mm; pétalas
subuladas raramente linear-cuneadas, 2,2-4 x 0,1-0,2(-0,5)mm, esparsamente
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lúteo-vilosas a glabras, perda dos tricomas do ápice em direção à base, tricomas
ca. 0,3mm compr.; filetes densamente ferrugíneo-hirsuto-tomentosos da base até
1/3-1/2 do comprimento, 3-6mm compr.; anteras 0,8-1,5 x 0,5-0,7mm; gineceu
3,6-6 x 0,8-1mm; ovário ferrugíneo-hirsuto-tomentoso, estípite aderido ao fundo
do receptáculo. Fruto 7,2-15 x 2,6-4,2(-4,9)cm. Semente 1(-2), testa coriácea.

Material examinado: BRASIL. Bahia: Andaraí, 28/X/1986, fl., R. P. Orlandi et al.
799 (HRB, CEPEC); Rod. para Mucugê, 17/XI/1984, fl., G. Hatschbach 48338
(MBM, CEPEC); Barra do Choça, 29/VII/1973, fl., R. S. Pinheiro 2213 (CEPEC);
Encruzilhada, Rod. BR-116, 25/XI/1985, fl., G. Hatschbach & J. M. Silva 50167
(MBM, CEPEC); Ibicoara; Chapada da Diamantina, Fazenda Ribeirão da Serra,
margem do Rio Sincorá, ca. de 2km a Nordeste da sede, 8/VIII/1999, fr., L. A.
Passos 323 et al. (ALCB, CEPEC); Ituaçu, 9/VIII/1979, est., A. P. de Araújo 151
(CEPEC, HRB); Imaçú: lat.13º35`00``S long.41º30`00``W., 09/VIII/1879, fl., A. P.
de Araújo 151 (RB, CEPLAC); Itamarajú: Rodovia BR101, trecho Teixeira de
Freitas, Km 70, 21/VIII/1972, fl., T. S. Santos 2419 (RB, CEPEC); Morro do
Chapéu, Chapada da Diamantina, rodovia para Utinga, 08/IX/1990, est., H. C. de
Lima et al. 3897 (RB); Seabra, a 16km de Seabra: lat 12º17`00``S long
41º48`37``W, IX/1980, fr., A. P. de Araújo 270 (HRB, RB); idem, ramal para a torre
da Telebahia, 08/IX/1990, est., H. C. de Lima et al. 3897 (RB). Espírito Santo:
Baixo Guandú, estrada Baixo Guandú a Alto Lage, Km1000, 20/II/2002, fr., A. A.
da Luz 47 (CVRD, RB); Domingos Martins, Melgaço, 8/XI/1993, G. Hatschbach et
al. 59747 (MBM, CEPEC); Linhares: Reserva Florestal da CVRD, Est. Braúna
Preta, ant. 243, Km 2.170, 26/IV/1982, fr., D. A. Fiolli 368 (RB, CVRD); idem,
12/I/1981, fl., I. A. Silva 229 (RB, CVRD, RBR); idem, 25/I/1994, fl., D. A. Folli
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2195 (RB, CVRD); Santa Teresa, Morro próximo ao Museu de Biologia Melo
Leitão, est., L. F. G. da Silva, 110 (RB); Venda Nova do Imigrante, Alto da
Bananeira, 20/X/2000, fr., G. Hatschbach et al. 71467 (CEPEC, MBM). Minas
Gerais: Betim, 1990, fl., E. M. Teixeira & E. Brina s.n. (BHCB 36070); Caratinga,
Estação Biológica de Caratinga, Mata Jaú, 20/III/1984, fr., P. M. Andrade & M. A.
Lopes 103 (RB); Fazenda Montes Claros, 25/V/1991, fr., L. V. Costa 509 (BHCB);
Cataguases, Estação Experimental de Água Limpa, 15/X/1968, fl., V. Gomes
2762 (UB, RB); Serro, Serra do Espinhaço, ca. 30km N de Serro na rodovia em
direção a Diamantina, H. S. Irwin et al. 20912 (NY, UB); Coromandel, 6/V/1988,
est., T. S. Filgueiras 1321 (VIC, IBGE); Jaboticatubas, Serra do Cipó, margem do
rio Palacinho, 25/X/1961, fl., A. P. Duarte s.n. (RB 114482); Juiz de Fora, Morro
do Imperador, 19/IV/2002, fr., D. S. Pifano & R. M. Castro 341 (UB, CESJ);
Machado: subestação Experimental, 13/IX/1957, fl., APS/DBF 26-B (RB);
Marliéria, Parque Estadual do Rio Doce, Trilha de Porto Capim, 19º46’21,6”s
42º37’38”w, 20/VIII/2002, fr., F. C. P. Garcia & L. B. Bosquetti 980 (VIC, RB),
idem, Trilha da Bomba, frente ao mirante, 27/XI/2002, fr., L. B. Bosquetti et al. 33
(VIC, RB); idem, margem da Lagoa Dom Helvécio, 25/IV/2003, fr., L. B. Bosquetti
et al. 133 (VIC, RB); idem, Trilha Lagoa do Meio, 22/X/2002, fl., L. B. Bosquetti et
al. 14 (VIC, RB); Nova Lima, Reserva Biológica Mata do Jambeiro, 22/XII/1990, fl.,
P. M. Andrade s.n. (RB, BHCB19149); idem, 4/IX/1991, fr., P. M. Andrade 1431
(BHCB); Ouro Preto: Fazenda do Manso, altitude: 1310-1355m, 06/VIII/1980, est.,
H. C. de Lima et al. 1316 (RB, R); Tripuí, BR-356, Km 89, Mata do Manso,
alt.:1330m, 12/XII/1990, est., H. C. Lima et al. 4041 (RB); Estrada para Santo
Antônio Leite, córrego do Gouveia, 13/X/1990, fr, H. C. de Lima et al. 4077 (RB);
Passa Quatro, I/2003, est., J. Farinaci s.n. (IAC 42806, RB); Serro, 430 30`W 180
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20`S, 28/V/1987, fr., G. P. Lewis et al. 1646 (RB, R, CEPEC, MBM); São Pedro
dos Ferros: coord.:20º12`27``S 42º31`58``W, altitude: 548m, 11/XII/2000, est., F.
B. Pereira 57/56 (RB, RFA); São Roque de Minas, Mata do Ciro, Casca D’anta,
22/X/1996, est., S. Bridgewater & A. I. Garcia S381 (UB); São Thomé das Letras,
Km 24 da Estrada São Tomé/Cruzília, 11/II/1986, fr., C. Farney & S. A. Geromel
1095 (RB, R); sentido ao Pico do Gavião, 21º37’50,7”S 44º57’55,9”W, 30/XI/1999,
fl., S. M. Faria et al. 1930 (RB); Serra Azul de Minas, Fazenda Gurita, 4/IX/1988,
fl., M. S. Menandro 134 (CVRD, RB); Três Marias, Mercês, Estrada da Cassiterita,
3km após a Rio das Mortes 21º04`51``S 44º37`30``W., altitude: 980m, 20/X/1980,
fl., A. A. B. Rubens 179 (RB, HRB); Viçosa, UFV, Silvicultura, 05/X/1978, fl., R. S.
Ramalho et al. 1340 (RB); silvicultura ESF, UFV, 20/X/1974, fl.,G. L. Rodrigues
s.n. (VIC892, RB); Represa, 11/XI/1935, est., J. G. Kuhlmann s.n. (VIC2247, RB).
Rio de Janeiro: Barra Mansa, Estrela, 20/X/1925, fl., A. Ducke et al. s.n.
(RB:19246); Campos dos Goitacazes, Cidade das Meninas, 05/XII/1942, fl., C.
Carcerelli 70 (RB); Guapimirim, rodovia RJ-122, entre a Parada Modelo e
Cachoeira de Macacu, 4km após a Parada Modelo, floresta secundária na
margem da estrada, 22º33’30”S/42º56’56”W, 23-27/I/2006, est., H. C. Lima et al.
6397 (RB); Itatiaia, Parque Nacional do Itatiaia, trilha entre os abrigos Macieira e
Macena, 22º 15’/22º 28’S - 44º 34’/44º 45’W, alt.: 1800-1900m, 09/XI/1990, est.,
M. P. M. de Lima et al. 242 (RB); PNI, Macieiras, estrada para o abrigo Lamego,
22º 15’/ 22º 28’S - 44º 34’/44º 45’W, alt.: 1100m, 21/IX/1994, fr., S. J. Silva Neto
et al. 322 (RB); PNI 2021, s.data, fl., s.col. (RB); PNI, 22º 15’/ 22º 28’S - 44º
34’/44º 45’W, estrada para mirant, 17/II/1995, fr., J. M. A. Braga et al. 2111 (RB);
Monte Serra, altitude: 815m, 29/III/1941, fr., W. Duarte de Barros 251 (RB); Magé,
ca. 3km ESE de Santo Aleixo, 22º 35’S 43º 02’W, alt. 50m, fr., R. Guedes et al.
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s.n. (RB); Nova Friburgo, Macaé de Cima, estrada para Fazenda Ouro Verde,
11/XII/1993, fl., C.M.Vieira et al. 470 (RB, NY); Piraí, represa de Ribeirão das
Lajes, 28/V/1991, est., M. M. S. Conde 408 (RBR); Santa Maria Madalena, Parque
Estadual do Desengano, Sossego, Fazenda da Forquilha, próx. ao rio Norte,
coord.: 21º53`S 41º50`W, 30/IV/1987, fr., H. C. de Lima et al. 3052 (RB); São José
do Vale do Rio Preto, 1º Distrito, Fazenda Capim, 22º 09’57”S - 42º 52’20”W, alt.
1050m, 11/VII/2000, est., F.M.B.Pereira 27/21 (RB, RFA); Teresópolis, sede do
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 22º26º56”S - 42º59’14,7”W, alt. 950m,
14/XII/2005, est., L. F. G. Silva et al. 94 (RB); Parque Nacional da Serra dos
Órgãos, Bosque Sta. Helena, 950m, 10/VI/1998, est., C. S. R. Pardo 40 (RBR),
Bairro Posse, Pousada Urikana, 22º22’55”S – 42º59’36”W, alt. 990m, 14/XII/2005,
fr., L. F. G. Silva et al. 98 (RB).

Características vegetativas para reconhecimento no campo: árvore grande ou
mediana, tronco com casca levemente fissurada e pardacenta, casca interna
avermelhada, cerne castanho-claro, folíolos geralmente bulados, de coloração
verde-escura e nítida na face adaxial e ferrugínea a canescente na face abaxial.

Distribuição geográfica e hábitat: possui ampla distribuição, ocorrendo na região
Sudeste e Nordeste principalmente Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia,
estendendo-se por Minas Gerais até Mato Grosso. Freqüente no Rio de Janeiro
em áreas de Floresta Ombrófila Densa, desde Terras Baixas até Montanas, raro
em Altomontanas. No estados da Bahia, ocorre preferencialmente em Floresta
Ombrófila Densa das Terras Baixas. Entretanto, tanto neste estado quanto em
Minas Gerais, também ocorre em Floresta Estacional Semidecidual e em margens
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de rios nas áreas de transição com Savana e Savana Estépica. Em Mato Grosso
possivelmente ocorrem em Mata Ciliar, porém precisa de confirmação da
preferência de habitat.

Nomes vulgares: caingá-arapaçu, caingá-preto (RJ); carvoeiro (ES); ingá-pedra
(MG, RJ); angá, ingá-do-cerrado camboatá, canela-de-veado (MG); ingá-uçu,
ingazeira-brava e mamoneira (BA).

Comentários taxonômicos: O material Tipo é oriundo de Cuiabá (MT), onde esta
espécie até o momento não foi recoletada.
Esta espécie possui semelhanças com T. duckei e T. densiflora, mas é
distinta principalmente pelos folíolos geralmente bulados e com nervuras
terciárias fortemente proeminentes na face abaxial. Para outros comentários
sobre as afinidades desta espécie são descritos nos comentários sobre T. duckei.
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Figura 8: a-i. Tachigali rugosa – a. ramo com inflorescência; b. botão com
bráctea; c. flor; d. estame; e. pétala; f. gineceu em corte longitudinal do
receptáculo; g. semente; h. fruto sem epicarpo; i. detalhe das nervuras e do
indumento da face abaxial do folíolo. (a-f, i. Ramalho e Rodrigues 1340; Andrade
& Lopes 103)
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9. Tachigali spathulipetala L. G. Silva & H. C. Lima sp. nov. (inédita)
Tipo: BRASIL. Rio de Janeiro: Nova Friburgo, Reserva Ecológica de Macaé
de Cima, nascente do rio das Flores, próximo à Fazenda Sophronites, 20/IV/1989,
fl. (fragmento) e fr. (jovens), H. C. Lima et al. 3545 (holótipo: RB, isótipos: BHCB,
CEPEC, F, K MBM, MO),
Figuras 9 e 19

Árvore 14-20m alt.; ápice dos ramos jovens, lisos e levemente
canaliculados; argenteo a áureo-seríceos. Estípulas caducas, simples, elíticas,
glabrescentes 3-9 x 1-2mm. Folhas (1-)2-4(-5) jugas; pecíolo, raque e peciólulo
glabrescente. Folíolos cartáceos a coriáceos, distais eqüiláteros a inequiláteros,
geralmente elíticos, raro subfalcados; ápice agudo ou acuminado e base aguda,
apresentando cavidades e/ou uma calosidade na base; glabros no lado adaxial,
glabrescentes ou pubescentes sobre as nervuras primárias e secundárias no lado
abaxial, pares distais 8-12 x 2,5-4,6cm; medianos 8,5-11,5 x 2,4-3,5cm; proximais
3-7,5 x 1,23,7cm. Inflorescência ca. 20cm compr.(restos de cachos e ramos da
inflorescência), albo-pubescentes a glabrescentes; brácteas não observadas.
Flores íntegras não vistas; pedicelo1,5-2mm compr., receptáculo cupular 1,5 x
2,5mm; sépalas densamente pardo-tomentosas na face externa, áureo-vilosas na
porção central e glabrescentes em direção a margem na face interna, 2 x 1,52mm; pétalas espatuladas, ápice obtuso a levemente agudo, 2-2,5 x 0,5-1mm,
internamente densamente áureo-vilosas na base e na porção central até o ápice,
glabras em direção à margem e externamente; filetes densamente áureo-longovilosos da base até ca.1/2 do comprimento, 1,5-2mm compr.; anteras 1-1,5 x
0,5mm; estilete e estígma não observados; ovário áureo-viloso, ca. 2,5 x 1mm;
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estípite aderido ao fundo do hipanto, glabro. Fruto 6,2-7,5 x 2,2-2,6cm. Semente
1, testa coriácea.

Material complementar: BRASIL. Rio de Janeiro: Nova Friburgo, Reserva
Ecológica Municipal de Macaé de Cima, Sítio Fazenda Velha, picada para o morro
de São Caetano, 12/IX/1990, est., C. M. B. Correia et al. 193 (RB), idem,
30/V/1990, fr, H. C. Lima et al. 3761 (RB, BHCB, CEPEC, MBM); proximidades da
Pedra Bicuda, alt.: 1200m, 03/VIII/1989, fl.(fragmentos) e fr., C. M. B. Correia et
al. 46 (RB, K, CEPEC, BHCB); sítio Fazenda Velha, 13/VIII/1990, est., C. M. B.
Correia s.n.(RB 293774), estrada para o sítio Sophronites, próximo à entrada para
a Pedra Bicuda, 1.150m alt., 22º25’57”S/42º31’37”W, 26/I/2006, est., H. C. Lima
et al. 6416 (RB); Nova Iguaçu, Estrada do Comércio, 17/XI/1995, est., H. C. de
Lima et al. 5250 (RB, RBR); Teresópolis, Parnaso, trilha Pedra do Sino, 1300m,
22º26’53,4”S-43º00’24,1”W, X/2005, est., J. Wesemberg 1007 (RB).

Distribuição geográfica e habitat: encontrada apenas no estado do Rio de Janeiro,
nos municípios de Nova Friburgo, Nova Iguaçu e Teresópolis. Ocorre em florestas
ombrófilas, montana e altomontanas e em áreas com vegetação secundária.

Comentários taxonômicos: Esta espécie possui afinidades com T. beaurepairei e
T. pilgeriana, porém distingue-se pela forma espatulada das pétalas e pelos
folíolos apresentando cavidades e/ou calosidades na base do limbo. Esta última
característica morfológica, que é uma estrutura semelhante à domácia, ainda não
foi observada em nenhuma outra espécie de Tachigali.
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Até o momento só foram observados alguns fragmentos de flores. Portanto,
será necessário coleta de material complementar para descrever os detalhes da
morfologia floral.
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Figura 9: a-j. Tachigali spathulipetala – a. ramo estéril; b. folíolo; c. detalhe da
calosidade, face abaxial; d. detalhe da calosidade, face adaxial; e. sépala; f.
pétalas; g. receptáculo em corte longitudinal; h. ovário; i. estames; j. fruto sem
epicarpo. (a-d.; e-i. Lima et al. 3545; j. Lima et al. 3761)
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10. Tachigali urbaniana (Hams) L. G. Silva & H. C. Lima, comb.nov. (inédita)
Basiônimo: Sclerolobium urbanianum Harms, Bot. Jahrb. Syst. 33 (72): 23.
1903. Tipo. Brasil, Rio de Janeiro, Serra do Tinguá, Rio D’Ouro, 24/VIII/1879, fl.,
Glaziou 10683 (holótipo B; isótipos F, K, MO, R!, RB!).
Figuras 10 e 20

Árvore 10-18m alt.; ápice dos ramos jovens glabrescentes, levemente
canaliculados; os jovens ferrugineo a áureo-pubescentes. Estípulas compostas,
2-10 segmentos, 1-1,5cm compr. Folha 2-3(-4) jugas; pecíolo, raque e peciólulo
glabrescente. Folíolos cartáceos a coriáceos, distais eqüiláteros; ovados, elíticos
ou oblongos, medianos e proximais de mesma forma, sendo os proximais menos
comumente oblongos, ápice agudo a acuminado, raro obtuso e base aguda a
obtusa, glabros em ambos os lados, glabrescente seguindo as nervuras
secundárias na face abaxial; pares distais 6,1-9,5 x 2,3-3,7cm; medianos 6-8,8 x
2,5-3,5cm;

proximais

4,6-7

x

1,8-3cm.

Inflorescência

11,5cm

compr.,

esparsamente ferrugíneo-pubescente a glabrescente; brácteas não observadas.
Flores sésseis ou curto-pediceladas, 3-6 x 4-5mm; pedicelo ca.0,5mm compr.;
receptáculo cupular 1-1,5 x 2mm; sépalas densamente pardo-tomentosas na
face externa, esparsamente áureo-vilosas na porção central e glabrescentes em
direção a margem na face interna, 1,5-2 x 1,5-1,8mm; pétalas subuladas, 1-1,5 x
0,1-0,2mm, esparsamente ferrugineo-pilosas, tricomas ca.0,3mm compr.; filetes
densamente ferrugíneo-hirsuto-tomentosos da base até 1/3 do comprimento, 3,54mm compr.; anteras 0,8-1 x 0,5mm; gineceu 2,7-3 x 1mm; ovário densamente
ferrugíneo-hirsuto-tomentoso, estípite aderido ao fundo do receptáculo. Fruto 7 x
3cm; semente 1, testa coriácea.
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Material examinado: BRASIL. Rio de Janeiro: Nova Iguaçu, Estrada
Reunião-Barrelão, 19/II/2002, fr., W. da Silva 6 (RB); REBIO Tinguá, trilha do
Manjolo, altitude: 150m, 12/XI/2001, est., H. C. de Lima 5891 (RB); Mata do
Moacir, 10/IV/1996, est., P. R. Farag et al. 217 (RB); estrada de Serra Velha,
150m após a caixa coletora da Reunião, floresta de encosta 200m,
22º35’17”S/43º25’28,2”W, 24/I/2006, est., H. C. Lima et al. 6404 (RB).

Distribuição geográfica e hábitat: até o momento só ocorre no estado do Rio de
Janeiro, no município de Nova Iguaçu, na Reserva Biológica do Tinguá, em
Floresta Ombrófila Densa Submontana.

Nome vulgar: ingá-roxo.

Comentários taxonômicos: Harms (1903) ao descrever S. urbanianum citou que
esta espécie possui afinidade com S. tinctorium Benth., sendo distinta desta pelo
reduzido número de folíolos e nervuras na face abaxial pouco proeminentes.
T. urbaniana é distinta das demais espécies ocorrentes na Mata Atlântica
por apresentar os folíolos glabros com nervuras secundárias e terciárias pouco
perceptíveis na face abaxial. Também possui as flores bem menores, porém é
importante ressaltar que existem poucas coletas, sendo necessário material
complementar para realizar futuros estudos mais detalhados sobre variação nas
flores e nos frutos.
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Figura 10: a-h. Tachigali urbaniana – a. ramo com inflorescência; b. botão; c. flor;
d. pétala; e. gineceu em corte longitudinal do receptáculo; f. estame; g. fruto sem
epicarpo; h. estípula. (a-g. Glaziou 10683; h. Silva 6)

6

Figura 11: Distribuição geográfica de Tachigali beaurepairei.

Figura 12: Distribuição geográfica de Tachigali densiflora.
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Figura 13: Distribuição geográfica de Tachigali denudata.

Figura 14: Distribuição geográfica de Tachigali duckei.
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Figura 15: Distribuição geográfica de Tachigali friburgensis.

Figura 16: Distribuição geográfica de Tachigali paratyensis.
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Figura 17: Distribuição geográfica de Tachigali pilgeriana.

Figura 18: Distribuição geográfica de Tachigai rugosa.

7

Figura 19: Distribuição geográfica de Tachigali spathulipetala.

Figura 20: Distribuição geográfica de Tachigali urbaniana.
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CONCLUSÃO

Os resultados das pesquisas de campo, do levantamento bibliográfico e do
exame das coleções de herbário permitiram o reconhecimento de dez espécies de
Tachigali ocorrentes na Mata Atlântica. As análises evidenciaram a necessidade
de descrever uma nova espécie, estabelecer quatro novas combinações para as
espécies transferidas do gênero Sclerolobium e reconhecer dois novos sinônimos.
Apesar de estudos sustentarem que Tachigali e Sclerolobium são
congenéricos, as espécies ocorrentes na Mata Atlântica podem ser agrupadas
nos dois padrões morfológicos que circunscreviam estes dois gêneros. Não foi
observada a existência de espécies com características intermediárias entre estes
dois padrões morfológicos.
O primeiro grupo morfológico compreende apenas T. paratyensis, que se
destacou fortemente pelo maior número de folíolos (10-21 jugas), flor grande (1,72cm de comprimento), estames em dois tamanhos bastante discrepantes (3
menores superiores e 7 maiores inferiores), estípite adnato a parede do
receptáculo, afastado do centro e testa da semente membranácea.
O segundo grupo reúne as demais espécies, que possuem menor número
de folíolos (2-9 jugas), flores pequenas (menores que 1cm de comprimento),
estames subiguais, estípite adnado ao centro no fundo do receptáculo e testa da
semente coriácea. Essas espécies foram distintas entre si por uma série de
caractéres, como: forma e tamanho das estruturas florais, tipo de indumento das
partes reprodutivas e vegetativas, forma e tamanho dos folíolos. A morfologia dos
frutos mostrou-se pouco promissora para a distinção das espécies.
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Com relação aos caracteres de reconhecimento no campo, características
do tronco como textura e coloração da casca se mostraram úteis para o
reconhecimento de algumas espécies. A textura pode variar desde escamosa,
fissurada até lisa, enquanto a coloração se expressa em tons de marrom escuro,
pardacento até acinzentado.
O limite de distribuição atual das espécies no domínio da Mata Atlântica
estende-se ao longo da faixa costeira desde o Paraná até a Paraíba. Para o
interior alcança o oeste de Minas Gerais, nos limites com Goiás. Entretanto, existe
um registro antigo da ocorrência em Mato Grosso, nas cercanias de Cuiabá. Até o
momento, a região Sudeste é a área com maior riqueza de espécies, embora
existam lacunas de coleta e pouco esforço amostral em outras regiões,
principalmente no Nordeste. Destaca-se que no estado Rio de Janeiro ocorrem
nove das dez espécies de Tachigali, sendo três espécies com ocorrência restrita a
este estado.
As espécies ocorrem em formações florestais, principalmente em Floresta
Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semidecidual. Nestas florestas, têm
preferência por áreas úmidas próximas às margens de rios e córregos, mas
também é muito comum em áreas em diversos graus de alteração, como clareiras
e bordas de florestas secundárias.
T. densiflora e T. rugosa foram também encontradas respectivamente em
áreas de tensão ecológica com Caatinga e Cerrado. T. densiflora também ocorre
em Formações Pioneiras de Vegetação com Influência Marinha (Restinga). Até o
momento T. beaurepairei, T. denudata, T. duckei, T. spathulipetala e T. urbaniana
foram encontradas apenas nas encostas da cadeia da serra do Mar, sendo
possíveis espécies exclusivas de Floresta Ombrófila Densa.
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ANEXO: Índice de nomes científicos

Sclerolobium beaurepairei Harms...........................................................................17
Sclerolobium densiflorum Bentham........................................................................21
Sclerolobium denudatum Vogel..............................................................................29
Sclerolobium duckei Dwyer.....................................................................................36
Sclerolobium friburgense Harms.............................................................................40
Sclerolobium glaziovii Taubert................................................................................29
Sclerolobium pilgerianum Harms............................................................................51
Sclerolobium rugosum Martius ex Bentham...........................................................56
Sclerolobium striatum Dwyer..................................................................................51
Sclerolobium urbanianum Harms............................................................................67
Tachigali beaurepairei (Harms) L. G. Silva & H. C. Lima.....................................17
Tachigali densiflora (Benth.) L. G. Silva & H. C. Lima.........................................21
Tachigali denudata (Vogel) Oliveira-Filho........................................................... 29
Tachigali duckei (Dwyer) Oliveira-Filho................................................................36
Tachigali friburgensis (Harms) L. G. Silva & H. C. Lima..................................... 40
Tachigali paratyensis (Vell.) H. C. Lima...............................................................44
Tachigali pilgeriana (Harms) Oliveira-Filho..........................................................51
Tachigali rugosa (Mart. ex Benth.) Zarucchi e Pipoly...........................................56
Tachigali spathulipetala L. G. Silva & H. C. Lima................................................63
Tachigali urbaniana (Harms) L. G. Silva & H. C. Lima.........................................67
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