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RESUMO 

Os espaços não formais de ensino são lugares fora da escola onde é possível aos 

professores desenvolverem vários tipos de aula. Esses espaços quando bem explorados, 

são capazes de auxiliar o aprendizado do aluno, consistindo dessa forma, em uma 

ferramenta pedagógica de grande importância para o professor no processo de ensino-

aprendizagem. Desta maneira, os espaços não-formais fornecem um ambiente adequado 

para aulas atrativas e inovadoras, capazes de estimular o interesse por parte dos 

educandos. Dentre estes espaços destacam-se: os Refúgios de vida Silvestre, Matas 

ciliares, matas próximas a escolas, que podem ser usadas como recursos didáticos para 

os diversos conteúdos da educação. A mata do Poção, situada no povoado Colônia 

Treze, em Lagarto-SE, dista aproximadamente 13 Km da sede do município e localiza-

se a apenas 4 km de duas unidades de ensino: o Colégio Estadual Luiz Alves de 

Oliveira e a Escola M. Mons. João Batista de C. Daltro. Este trabalho tem como 

proposta, um guia para aulas práticas de botânica nos ambientes encontrados na mata do 

Poção, onde são divulgadas espécies de plantas ocorrentes neste fragmento de mata. 

Desta maneira, além de contribuir auxiliando os professores da região, com o 

conhecimento da diversidade florística local, haverá uma colaboração para a 

conservação das poucas áreas de mata nativa restantes no Estado de Sergipe. No ano de 

2010, foram efetuadas coletas de material botânico tanto ao longo de trilhas pré-

existentes como fora delas. O material coletado foi herborizado e logo após serem 

devidamente tratados e identificados, foram incorporados à coleção do Herbário ASE da 

Universidade Federal de Sergipe. Todas as espécies coletadas foram fotografadas em 

campo.  Foram inventariadas 165 espécies, distribuídas em 44 famílias botânicas. A 

família mais representativa foi Fabaceae, seguida de Asteraceae e Cyperaceae 

respectivamente. De posse desta lista e das fotografias, foi elaborada a versão preliminar 

do guia de campo para aulas práticas de Botânica na Mata do Poção.  

PALAVRAS-CHAVE: Aulas-de-campo, flora-de-Sergipe, Botânica, guia-de-campo   
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1. INTRODUÇÃO    

 

1.1. Aulas práticas em espaços não formais de ensino    

Os espaços não-formais de ensino são lugares diferentes da escola, onde é 

possível desenvolver atividades educativas, capazes de promover o aprendizado, 

consistindo dessa forma, em uma ferramenta pedagógica de grande importância para o 

processo de ensino.  

De acordo com Jacobucci, (2008), fica evidente que o currículo de ciências não 

deve ser apenas proposto e realizado dentro do espaço escolar, mas elaborado também 

com a intenção de abranger diferentes locais onde os alunos possam ter uma reflexão do 

ensino de Ciências, desta forma, criando um significado mais importante para o 

aprendizado dos assuntos tratados na aula. 

Partindo desse pressuposto, os espaços não-formais fornecem um ambiente 

adequado para aulas atrativas e inovadoras, capaz de estimular o interesse por parte dos 

educandos. Nesse aspecto, a instituição de ensino formal apresenta limitação como 

afirma Jacobucci (2008), o espaço não formal pode, mediante a sua estrutura física, 

fornecer recursos didáticos para o aprendizado que a escola não possui. Dependendo da 

percepção do aluno, ele pode analisar informações relevantes em um espaço não formal 

de ensino, enquanto que, na escola, um determinado tema abordado relacionado a esse 

espaço não-formal, não pôde ser adequadamente informado, ou não teve a intenção de 

ser transmitido em profundidade. 

 De forma sintética, pode-se dizer que os espaços formais de Educação referem-

se à Instituições Educacionais, enquanto que os espaços não-formais relacionam-se com 

Instituições cuja função básica não é a Educação formal e com lugares não-

institucionalizados (PINTO, 2010).  

 Dentre os espaços não formais destacam-se: os Refúgios de vida Silvestre, Áreas 

de Proteção Permanente (APPs), Praças, Museus, Parques Nacionais, Matas ciliares, 

matas próximas à escolas, que podem ser usadas como recursos didáticos para os 

diversos conteúdos da educação, entre outros. 
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1.2. Guias de Identificação como ferramenta para o ensino de botânica 

 

A divulgação científica, realizada das mais diversas formas pode ser definida, 

como o ato de transformar o conhecimento científico, até então dirigido apenas a 

especialistas nas mais diversas áreas das ciências em uma linguagem acessível, 

simplificada e compreensível pelo público em geral, oferecendo desta maneira subsídios 

para que a população compreenda de forma clara e objetiva, aquilo que até pouco tempo 

era tido como específico para determinados profissionais de determinadas áreas 

(KREINZ, 2007).  

Dentre os meios de divulgação nas áreas das Ciências Biológicas, têm-se os 

guias de identificação que tem a função de revelar a biodiversidade local e 

consequentemente do país, auxiliando na identificação dos organismos. Existem vários 

guias de Campo voltados para os mais diversos grupos de organismos, destacando-se o 

guia de campo: Aves do Brasil Oriental de SIGRIST, T. (2007), Aves do Brasil de 

GWYNNE, J. A. (2010), estes para os grupos de avifauna brasileiros, como também, 

existem guias para grupos de fungos, para as plantas entre outros. Os Guias podem ser 

com fotos e o nome da espécie que está representada e podem trazer descrições simples 

com dados morfológicos sobre a espécie.  

Apesar de o Brasil ser um país rico em biodiversidade, são muito poucos os 

guias de identificação publicados para espécies da biota brasileira. Dentre as regiões 

mais carentes de guias de campo no país, destaca-se a região Nordeste, onde uma nova 

geração de botânicos vem tentando mudar esta realidade nos últimos anos, usufruindo 

de vários métodos, dentre eles a internet, para efetuar publicações, destinadas ao 

público interessado no tema.  

 No ramo da botânica merecem destaque para a região Nordeste os trabalhos de 

Harley & Giulietti (2004) para plantas da Chapada Diamantina, os Rapid Color Guide 

para os estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe (Fig. 1). Para 

Sergipe são destacados os Rapid Color de Monteiro et al. (2011), Carregosa da Silva, T. 

et al. (2012) e Santos, L.A.S. et al. (2013), Orchidaceae epífitas do estado de Sergipe, 

Orchidaceae terrestres do estado de Sergipe e o mais recente, o inventário do gênero 

Habenaria (Orchidaceae) em Sergipe, respectivamente, encontrados no endereço: 



http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/rcg_intro.asp?zone=tro

&country=BRASIL&subject=&family=&btnsubmit=SELECT

Fig. 1: Rapid Color Guide publicados 

guias publicados. 

  

Quando se fala em conhecimentos botânicos

impacto, como a mais recente lista da Flora do Brasil, 

flora sergipana. Sergipe é um estado que apesar de ser o menor em extensão territorial 

no Brasil, apresenta uma biodiversidade vegetal relativamente

especulações. O que evidencia

levantamentos botânicos no estado, destacando

(2012a) com a lista da família Orchidaceae

Sergipe; o trabalho de Macha

416 espécies vegetais. Desta maneira, 

Estado nos volumes da Flora do Brasil apresentam

1.115 espécies de plantas ocorrentes em Sergipe (

2013), sendo que no único herbário

ASE, resguarda em sua coleção

espécimes (fig. 2), e dentre estes aproximadamente 2500 
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publicados para a região Nordeste do Brasil até Junho de 2013. No total

conhecimentos botânicos, percebe-se pelas obras de grande 

impacto, como a mais recente lista da Flora do Brasil, que se conhece muito pouco da 

um estado que apesar de ser o menor em extensão territorial 

biodiversidade vegetal relativamente alta, contrariando mu

evidencia isto, são as várias listas de plantas geradas em 

levantamentos botânicos no estado, destacando-se aqui o trabalho de Monteiro 

da família Orchidaceae, 63 espécies ocorrentes no estado de 

o trabalho de Machado et al. (2012), que  revelou para uma área de Caatinga

Desta maneira, os baixos números de espécies amostradas para o 

Estado nos volumes da Flora do Brasil apresentam dados irreais, onde apontam apenas 

ocorrentes em Sergipe (Lista de espécies da flora do Brasil 

herbário do Estado listado no index Herbariorum, 

rda em sua coleção até o presente, um número de aproximadamente 28

), e dentre estes aproximadamente 2500 espécies, este número

Bahia Nordeste (Lato 

sensu)

Rio Grande do 

Norte

Sergipe

3 

pical&guidetype=plant

 

. No total, 29 

pelas obras de grande 

muito pouco da 

um estado que apesar de ser o menor em extensão territorial 

alta, contrariando muitas 

as várias listas de plantas geradas em 

se aqui o trabalho de Monteiro et al. 

no estado de 

de Caatinga, 

os baixos números de espécies amostradas para o 

pontam apenas 

Lista de espécies da flora do Brasil 

 o Herbário 

aproximadamente 28.000 

número bem 
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maior que o revelado pela flora do Brasil 2013, (speciesLink 2013; Dados do Herbário 

ASE, comunicação pessoal), sendo este número de espécies bem maior, carecendo de 

uma análise mais detalhada tanto do acervo do Herbário ASE como também do acervo 

do Herbário de Xingó–HX, este não indexado, dificultando o acesso aos dados 

salvaguardados.  

 

 

Fig. 2: Histórico de movimentação de dados do Herbário ASE, desde maio de 2008 onde resguardava 

menos de 10.000 espécimes, mostrando um grande avanço nas coletas até o ano de 2013. São 

apresentadas as médias mensais, tanto do número total de registros on-line, como também do número de 

registros georreferenciados, Fonte: speciesLink 2013. 

 

Os estudos botânicos em Sergipe tem se desenvolvido muito nos últimos anos. 

Inventários florísticos de famílias específicas, por exemplo, os da família Orchidaceae, 

Cyperaceae, Dioscoreaceae, entre outras, tem recebido apoio de fundações, para 

investigar a biodiversidade do Estado. Esse tipo de levantamento é importante, pois 

quando se estuda famílias específicas, existe um maior esforço, e uma atenção especial 

devotada ao objeto de estudo, desta maneira, encontrando-se espécies de grande 

importância para o conhecimento da biodiversidade.  

Em relação às novas descobertas e contribuições, têm-se alguns exemplos para a 

família Orchidaceae, sendo encontradas espécies ameaçadas de extinção como é o caso 
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de Cattleya labiata Lindl. (encontrada no município de Poço Redondo) e Catasetum 

uncatum Rolfe (encontrada nos municípios de Areia Branca, Lagarto, Nossa Senhora do 

Socorro, Poço Redondo, Poço Verde), (Monteiro et al. 2012a, Brasil 2008). Entre 

outros dados de importância relevante, tem-se o trabalho de Monteiro et al. 2012b, que 

quebra a taxa de endemismo de Encyclia alboxanthina Fowlie, tida até 2012, como 

restrita da Chapada Diamantina, até serem encontradas várias manchas de população 

desta espécie, no Parque Nacional Serra de Itabaiana, contribuindo desta maneira para 

uma maior atenção e preservação do único PARNA do Estado de Sergipe.  

Dentre os vários projetos executados relacionados à taxonomia botânica, o 

Projeto Flora de Sergipe (em execução), tem contribuído muito para a elucidação de 

várias dúvidas em relação à biodiversidade vegetal sergipana. Vários especialistas de 

todo o país tem visitado o Herbário ASE da Universidade Federal de Sergipe, a fim de 

realizarem pesquisas e observações, garantindo desta maneira um acervo atualizado e 

com seus espécimes identificados da forma mais correta possível.   

 

1.3. Importância da Identificação Botânica 

 

A Botânica Sistemática é o ramo da ciência que organiza em uma hierarquia, 

determina a qual grupo o vegetal pertence, atribuindo nomes científicos aos mesmos, 

após pesquisas e observações tomando por base a sua relação evolutiva, por meio da 

taxonomia vegetal (RAVEN, 2007; SOUZA, 2008).  

A maioria dos vegetais, nos mais variados lugares, recebe nomes relacionados à 

cultura local, suas características e o seu uso pelos populares da região. Esse tipo de 

nomenclatura dado aos vegetais é conhecido como nome vernacular ou nome popular. 

A nomenclatura popular sofre grande variação de um país para outro, e muitas vezes no 

mesmo país de determinada região para outra, podendo muitas vezes uma mesma 

espécie ter mais de dez nomes populares em regiões relativamente próximas, desta 

maneira não é aconselhável identificar uma espécie vegetal utilizando-se do nome 

popular, visto a grande variação destes (RAVEN, 2007; MARTINS-DA-SILVA, 2002; 

FERREIRA & HOPKINS, 2004).  

Para resolver esse problema, surgiu a nomenclatura científica, onde a mesma, 

após o sistema de classificação binário proposto pelo pesquisador Sueco Carl Von 
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Linné, há quase 200 anos, dá um binômio em latim para cada espécie, sendo o nome 

científico atribuído por especialistas nos mais variados grupos de vegetais, os quais se 

baseiam para dar o nome, nos estados de caráter da planta (no estado em que a planta se 

encontra, valorizando a cor, o cheiro, a aparência, habitat, ecologia da planta entre 

outros), localidade onde a planta foi encontrada, por exemplo: Santarém – PA, 

Galeandra santarenensis S.H.N. Monteiro & da Silva, em homenagem a alguém muito 

importante para a história ou mesmo para o pesquisador, dando o nome deste à planta 

após adaptações para o latim (RAVEN, 2007; JUDD, 2009).  

Diferentemente da nomenclatura vernacular, a nomenclatura científica é regida 

por regras, portanto, para aplicar nomes científicos às plantas, deve-se antes de qualquer 

coisa, consultar o Código Internacional de Nomenclatura Botânica (Internacional Code 

of Botanical Nomenclature), neste o pesquisador irá encontrar as regras de como 

nomear uma nova espécie de vegetal (RAVEN, 2007).  

A importância do nome científico ser em latim, é que esta é uma língua “morta”, 

e não irá sofrer variação em suas regras gramaticais, sendo a grafia dos nomes 

científicos preservada por longo tempo, sem sofrer reformas ortográficas 

esporadicamente, como acontece em qualquer outro idioma. Portanto, a intenção dos 

nomes científicos, é que se uma espécie for citada por este nome em Sergipe, ela será 

conhecida pelo mesmo nome em São Paulo, Estados Unidos, Japão e em todo o planeta, 

ou seja, é uma linguagem universal (JUDD, 2009). 

Além de o idioma ser o latim, o nome científico é escrito em itálico ou pode ser 

escrito em negrito ou grifado (quando este for manuscrito), a intenção é destacar o nome 

científico do restante do texto. Por exemplo, a espécie Erythrina velutina Jacq., 

conhecida popularmente como Mulungu: a primeira palavra do binômio refere-se ao 

gênero (Erythrina) ao qual a planta pertence e é escrito com a primeira letra maiúscula, 

a segunda palavra é o epíteto específico (velutina), escrito em letras minúsculas. O 

binômio sempre será acompanhado do nome do autor da espécie, ou seja, o pesquisador 

que fez o tratamento taxonômico para aquela planta (RAVEN, 2007) 

Os nomes científicos funcionam como a identidade de cada espécie, é por esse 

nome que ela será conhecida e identificada pelos botânicos no mundo inteiro. Um 

exemplo disso é a árvore muito conhecida no sertão sergipano como Barriguda, e 

conhecida mundialmente como Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum., uma espécie da 

família Malvaceae e ordem Malvales. A nomenclatura científica é muito utilizada para 

as diversas pesquisas, pois se torna uma linguagem universal quando citadas em artigos 
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e periódicos, desta maneira, os vegetais podem ser citados pelos seus nomes nos 

diversos trabalhos acadêmico-científicos das diversas áreas da ciência como a química, 

a farmácia entre outras, sem a preocupação de não serem reconhecidos por futuros 

pesquisadores e leitores desta área do conhecimento (FERREIRA & HOPKINS, 2004). 

Desta maneira, o ramo da Sistemática que chamamos de Taxonomia Vegetal, 

sendo este a ciência que dá nome aos vegetais, baseados nas diferenças em seus 

caracteres vegetativos e reprodutivos, tem a importância de ser uma ciência de base, ou 

seja, é a partir da correta identificação dos vegetais pesquisados, sejam árvores, 

arbustos, trepadeiras entre outras, que o pesquisador tem a base fundamental para o 

desenvolvimento de suas pesquisas, sem causar prejuízos futuros, tanto científicos como 

financeiros (MARTINS-DA-SILVA, 2002). 

Para a correta identificação dos vegetais, é necessário que o pesquisador colete o 

material botânico, com aproximadamente 30 cm de comprimento, sendo indispensável 

que o mesmo esteja em estado reprodutivo (com flor e/ou fruto), pois os tratamentos 

taxonômicos são realizados utilizando-se as partes reprodutivas das plantas para separá-

las nos diversos níveis hierárquicos da Sistemática Vegetal; herborizá-lo podendo seguir 

as técnicas convencionais de Mori et al. (1985) que são: Coleta da planta, prensagem 

utilizando jornal, papelão, madeira e corda; utilizar estufa mantendo a temperatura por 

volta dos 45°C para desidratar as plantas, desta forma evitando a proliferação de fungos 

e insetos que iriam decompor a planta, e logo em seguida deposita-se o material em uma 

coleção botânica denominada Herbário (FERREIRA, 2006). 

O acervo do Herbário é usado para diversos tipos de estudos como palinologia, 

filogenia molecular, etnobotânica, anatomia vegetal, estudos biogeográficos, florística e 

conservação, entre outros. Além disso, essa coleção fornece informações sobre a flora e 

a diversidade biológica de um município, estado e consequentemente do país 

(MARTINS-DA-SILVA, 2002). 

Vale ressaltar, que a taxonomia vegetal exige muita dedicação do pesquisador, 

pois é necessário muita atenção, além de muita curiosidade por parte de quem observa a 

planta estudada. É importante adquirir as bibliografias mais atualizadas possíveis, pois 

dessa maneira serão evitados erros gritantes como, nomes de espécies que já caíram em 

desuso, espécies que após estudos mais aprofundados como revisões de gêneros e 

outros, acabaram sendo sinonimizadas ou mesmo mudados de nome, entre outros 

(FERREIRA, 2006; MARTINS-DA-SILVA, 2002). 
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Os lugares mais frequentados pelos pesquisadores para a realização de 

levantamentos florísticos, inventários em geral são os Parques Nacionais, as Reservas 

Estaduais, os Refúgios de Vida Silvestre, Parques Municipais, Áreas de Proteção 

Permanente – APP, entre outros. Esses lugares possuem uma gerência, onde irá 

determinar como será o funcionamento do mesmo, sendo estas as autoridades que 

responderão por qualquer assunto relativo à área de proteção. 

Para que haja uma coleta efetiva de forma correta, sem prejuízos tanto para o 

meio ambiente, como para o pesquisador, é necessário que o coletor antes de ir a campo, 

providencie a autorização junto aos órgãos ambientais Estaduais e/ou Federais 

competentes para que o mesmo possa coletar e transportar o material biológico. Esta 

autorização deve englobar a área de estudo que será visitada, a informação deverá estar 

presente na autorização emitida pelo órgão ambiental/governamental, que o pesquisador 

estará de posse durante toda a expedição e após a mesma durante o transporte do 

material (ex situ), para o caso de alguma abordagem por parte das autoridades 

ambientais.   

 Ao coletar o material, é imprescindível que sejam anotadas informações 

relevantes, principalmente as que poderão ser perdidas após o processo de desidratação 

da planta, como por exemplo, o habitat (se foi coletada no bioma Caatinga, Mata 

Atlântica ou outro), altura aproximada da planta, cor e aroma das flores, 

presença/ausência de látex, cor do látex, cor dos frutos/sementes, entre outros 

(MARTINS-DA-SILVA, 2002).    

 Com o auxilio de lupas  quando necessário, bibliografias especializadas, um bom 

acervo do herbário, sendo este atualizado nos mais recentes sistemas de classificações 

para assim fazer comparações com a coleção, o pesquisador terá condições suficientes 

de identificar a espécie estudada da maneira mais confiável possível. Além da 

identificação por comparação com um outro material depositado no acervo do herbário 

denominado exsicata (fig.3), pode-se identificar um vegetal por meio de chaves 

interativas, endentadas e dicotômicas, sendo as duas ultimas as mais utilizadas, pois são 

mais comuns que a primeira (MARTINS-DA-SILVA, 2002; JUDD, 2009).  
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Fig. 3: Exsicata de Catasetum uncatum, depositada no Herbário ASE, da Universidade Federal de 

Sergipe, sob o número de registro 15862, coletada no município de Poço Redondo - SE. Fonte: Arquivo 

pessoal.  

 

2. Problema 

Quais espécies constituem o componente vegetacional na região de agreste do 

município de Lagarto, Sergipe?  

Por que os remanescentes de matas, não são usados como recursos educacionais 

pelos professores das escolas próximas, para a realização de aulas práticas, conferindo 

desta maneira, um aprendizado efetivo por parte do discente? 
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3. Justificativa 

Partindo do pressuposto, que para preservar uma área é preciso antes de tudo 

conhecer sua biodiversidade, sendo o conhecimento da flora local a base de projetos 

de regeneração ecológica, o conhecimento da flora existente no fragmento de mata da 

Fazenda Poção, irá colaborar dando suporte a estes estudos no município de Lagarto. 

Além disso, o conhecimento das espécies de plantas nativas, ocorrentes próximas 

à escola, no fragmento de mata da Fazenda Poção dará subsidio para aulas de campo 

cada vez mais ricas e eficientes, na prática de ensino-aprendizagem dos alunos. 

  

4. Objetivos 

4.1 Geral 

- Confecção da versão preliminar de um guia de campo para aulas práticas de 

taxonomia vegetal para o ensino médio, onde serão divulgadas as espécies de plantas 

ocorrentes em um fragmento de mata no município de Lagarto - SE. Desta maneira, 

além de contribuir para um maior conhecimento da diversidade florística local haverá 

uma colaboração para a conservação das poucas áreas de mata nativa restante no 

Estado de Sergipe.  

  

4.2 Específicos 

- Preparar um guia de campo para a identificação de espécies de plantas que 

ocorrem na Mata do Poção para ser usado nas aulas práticas de botânica das escolas 

adjacentes à Mata; 

- Colaborar para a alfabetização científica da população em relação à 

Taxonomia Vegetal e difundir informações sobre as plantas encontradas no município 

de Lagarto, mais especificamente na mata do Poção no Povoado Colônia Treze. 

- Colaborar para futuros estudos de regeneração ambiental, através das listas 

de espécies de plantas ocorrentes no fragmento de mata nativa do município de Lagarto. 

 

5. Procedimentos Metodológicos 

5.1 A área de estudo 

 O estudo foi realizado no povoado Colônia Treze, município de Lagarto, 

situado na região sudoeste do Estado de Sergipe, distante aproximadamente 75 Km da 
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capital Aracaju. O Município Abrange uma área de 962,5 Km², possui um índice 

pluviométrico anual que varia em torno de 1032,1 mm e temperaturas anuais em torno 

de 24,5º C influenciando no clima semi-árido (BOMFIM, 2002). 

 A mata do Poção (fig.: 04, 05), situada no povoado Colônia Treze sob as 

coordenadas geográficas S 10º50’44.9’’ e W 037º34’38.5’’, dista aproximadamente 13 

Km da sede do município, esta possui carater transicional sendo encontrados em seus 

ambientes, espécies que ocorrem tanto no domínio fitogeográfico da Mata Atlântica  

como é o caso de Heliconia psitacorum, Gomesa barbata, Oeceoclades maculata entre 

outros, como também espécies que ocorrem no domínio da Caatinga: Mimosa tenuiflora 

(jurema), Syagrus coronata, Bowdichia virgilioides, entre outras. 

 

 
Fig. 04: Localização da Mata do Poção no povoado Colônia Treze, Lagarto-SE. 

 

 No fragmento florestal em questão, são encontradas várias espécies de 

herbáceas, subarbustos, arbustos e árvores que chegam mais de 8 metros de altura 

(fig.:05).  A mata pertence a fazendeiros da região, sendo esta cortada por uma estrada 

que liga a rodovia estadual SE-216, à sede da fazenda.  
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Fig. 05: As imagens A,C e F, mostram os tipos de ambientes encontrados no fragmento de mata da 

Fazenda Poção. As imagens B (Bromeliaceae), D,E e G  (Orchidaceae), mostram as espécies epífitas 

encontradas nos ambientes mais úmidos da mata.  
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 Aproximadamente a 4 km da estrada que dá acesso à Mata do Poção, estão 

localizadas duas unidades de ensino fundamental e médio: o Colégio Estadual Luiz 

Alves de Oliveira que possui turmas de ensino fundamental (maior e menor), médio e 

ensino normal (antigo magistério), e a Escola Municipal Monsenhor João Batista de 

Carvalho Daltro com turmas do ensino fundamental (maior e menor) (fig. 06). 

 

Fig. 06: Localização das unidades de ensino do povoado Colônia Treze em relação à Mata do Poção.  

 

5.2. Coleta dos dados 

Foram efetuadas coletas de material botânico nos meses de Maio, Agosto, 

Setembro e Novembro de 2010, tanto ao longo de trilhas pré-existentes como fora delas. 

O material coletado foi herborizado seguindo os padrões e técnicas convencionais 

(MORI et al, 1985) e logo após serem devidamente tratados e identificados, foram 

incorporados à coleção do Herbário ASE. 

Todas as espécies coletadas foram fotografadas em campo durante a série de 

coletas ocorridas no ano de 2010.  Entre 2010 a 2013, foram realizadas visitas 

esporádicas para verificar a ocorrência de plantas mais chamativas ainda não 
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catalogadas, sendo estas, fotografadas, identificadas e incluídas no guia de identificação 

do fragmento de mata da Fazenda Poção, objeto deste estudo. 

A maioria das plantas do guia da Mata do Poção é ervas, subarbustos e arbustos.  

Devido à relativa dificuldade em coletar árvores, optou-se por raramente incluí-las no 

guia. Garantindo desta maneira ao futuro usuário, pelo menos a identificação da maioria 

das plantas herbáceas existentes na área de estudo.   

 

5.3- O guia 

 

  O Guia de identificação para aulas práticas de botânica foi elaborado da seguinte 

maneira: Inicialmente uma apresentação sobre o guia, como o mesmo está organizado e 

sua finalidade. Dividido em subcapítulos, onde consta o guia de campo para as espécies 

nativas, encontradas nas trilhas principais do fragmento de Mata do Poção, localizado 

no povoado Colônia Treze em Lagarto - SE, elaborado a partir de fotografias das 

espécies de plantas lá ocorrentes.  

As espécies foram organizadas de acordo com as cores predominantes que cada 

flor apresentava: flores amarelas a alaranjadas; brancas a esverdeadas; róseas, lilases a 

azuis e por último flores inconspícuas.    

Dentro de cada subcapítulo, as espécies foram organizadas por família em 

ordem alfabética, e no caso de famílias com mais de um representante, os gêneros que 

foram apresentados nesta ordem.  

Cada página do guia de identificação apresenta uma espécie (fig. 7). Onde 

constam duas fotos (raramente uma), mostrando algumas estruturas da planta, 

geralmente flores e frutos ou hábito que irão facilitar a identificação taxonômica para 

aquela espécie, de modo que de posse do guia e da planta o usuário possa fazer a 

comparação necessária. Abaixo das fotos, foi desenvolvido um breve texto, o qual trás 

uma descrição geral da espécie e de suas estruturas morfológicas especiais que a separa 

das outras, sua área de ocorrência incluindo os domínios fitogeográficos em que são 

encontradas, como também informações gerais sobre possíveis usos etnobotânicos, 

quando estes forem conhecidos para a espécie, onde o usuário poderá ter certeza ou não 

que identificou a planta corretamente.  

As imagens foram editadas sempre que necessário utilizando os softwares 

CorelDraw X5 e o editor de imagens do software Microsoft Office Word 2007. 
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As fotografias que foram tiradas por terceiros, foram cedidas mediante 

autorização do uso, e os nomes dos seus autores, constam ao lado de suas respectivas 

fotos. Grande parte das imagens do guia de campo foi fotografada pelo autor do 

trabalho, sendo utilizado o modo macro sempre que necessário, utilizando para isso 

máquina fotográfica modelo Sony DSC-S730. 

  O Sistema de Classificação Botânica seguido em todo o escopo do trabalho foi o 

de APG III (2009).   

 

Fig. 07: Apresenta uma página constante no capítulo das flores amarelas mostrando como está disposta a 

organização das páginas do guia, diferenciando apenas a cor da flor nas próximas páginas.   

 

 

 



6. Resultados 

 Durante as coletas 

de 2010 foi o mais representativo em número de 

Fig. 08. Coletas realizadas na Mata do Poção por mês no ano de 2010

 

 Todas as plantas coletas 

contribuindo desta maneira para a ampliação

aumentando o conhecimento da diversidade vegetal do município em questão

consequentemente da flora do Estado

  Com o projeto Flora de Sergipe, e a c

para a análise e revisão dos espécimes 

novas determinações vão acontecendo constantemente 

 
Fig. 09. Determinação das espécies a 

continua sendo revisado e atualizado 

que foram realizadas na área de estudo, o mês de Agosto 

mais representativo em número de espécimes (Fig. 08). 

realizadas na Mata do Poção por mês no ano de 2010.   

Todas as plantas coletas foram incorporadas à coleção do Herbário 

para a ampliação no número de exsicatas do acervo

aumentando o conhecimento da diversidade vegetal do município em questão

consequentemente da flora do Estado. 

Com o projeto Flora de Sergipe, e a chegada de vários especialistas a

revisão dos espécimes depositados, a confirmação das identificações e 

acontecendo constantemente (Fig. 09). 

das espécies a partir de 2010. Mostra que com o projeto FLOSE,

continua sendo revisado e atualizado constantemente. 

16 

mês de Agosto 

 

coleção do Herbário ASE, 

do acervo e 

aumentando o conhecimento da diversidade vegetal do município em questão e 

hegada de vários especialistas ao ASE 

depositados, a confirmação das identificações e 

 
LOSE, o material 
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A partir do inventário foi elaborada uma lista das espécies de plantas ocorrentes 

nas trilhas do fragmento de mata da fazenda Poção em Lagarto – SE (tabela 1).  

Até o momento foram inventariadas 44 famílias ocorrentes na área de estudo 

distribuídas em 165 espécies. Dentre as espécies identificadas na área de estudo, 

algumas não foram coletadas, mas foram fotografadas, identificadas e registradas neste 

estudo apenas por foto, estas espécies estão citadas na coluna do voucher (tabela 1) com 

NC que significa que a espécie não foi coletada.  

Na área de estudo a família Fabaceae foi a mais representativa com 22 

espécimes coletados e depositados no Herbário ASE e 23 espécies identificadas, seguida 

de Asteraceae com 18 espécimes e 17 espécies, Cyperaceae com 18 espécimes e 14 

espécies e por fim a quarta família mais representativa foi Poaceae com 15 espécimes e 

11 espécies (Fig. 8 e 9).  

De posse desta lista e as respectivas imagens de algumas espécies, foi elaborado 

a versão preliminar do guia de campo para aulas práticas de Botânica na Mata do Poção 

(guia de campo em anexo).  

Em relação à área de estudo, foi observado que a estrada que liga a fazenda à 

rodovia estadual  SE-216, passando por dentro do fragmento florestal, expõe a Mata do 

Poção a um estado de ameaça de ordem antrópica constante. 

 

  

 

 

 

 

 

 . 

 



 

 

Fig. 10. Diversidade de espécimes coletados e incorporados ao 

acessíveis na internet pelo site do SpeciesLink . Fonte: 

 

espécimes coletados e incorporados ao acervo do ASE por famílias, ocorrentes nas principais trilhas

Fonte: SpeciesLink  Agosto de 2013. 
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s principais trilhas da mata do Poção em Lagarto-SE, que estão 



 

Fig. 11: Diversidade de espécies coletados nas trilhas da Mata do Poção e incorporados ao acervo do ASE.
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Tabela 1: Inventário das espécies da Mata do Poção. NC= Não coletado.    
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 7. Considerações finais 

 Partindo do pressuposto que para propor a preservação da biodiversidade de uma 

área, antes de tudo, é necessário saber o que existe alí em relação à biota, este estudo já se 

justifica.  

 Se for considerado que muito pouco se conhece sobre a flora de Sergipe, e os poucos 

fragmentos ocorrentes no estado de Sergipe que detem e resguardam a flora nativa forem 

devastados sem antes existir um estudo de base como este, ficará uma incógnita sobre as 

espécies nativas, o que poderia dificultar futuros estudos de regeneração ecológica. 

 Desta maneira, é necessário que cada vez mais professores, levem para seus alunos, 

não apenas a experiência de aulas expositivas em salas de aula, mas também, a experiência 

de aulas de campo, onde os alunos se sensibilizem com a natureza à sua volta, que 

conheçam a sua importância, a diversidade de formas e cores, que percebam a importância 

de cada espécie alí presente e desta maneira se juntem ao objetivo dos ambientalistas que é 

o conhecimento para a preservação desses fragmentos.  

 Resultados preliminares deste inventário foram publicados no formato de resumo 

simples nos anais do 62º Congresso Nacional de Botânica e foi apresentado na seção de 

pôsteres do evento que foi realizado na cidade de Fortaleza-CE em Agosto de 2011 

(resumo, certificado e foto do banner em anexo).    
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Luiz Aquino Silva Santos, nasceu no dia 
17 de Julho de 1989 em Aracaju-SE. 
Cresceu no interior do Estado, no povoado 
Rio das Vacas, município de Lagarto-SE, 
sempre teve a natureza muito próxima de 
sua vida. No ano de 2007 concluiu o 
ensino Médio no Colégio Estadual Luiz 
Alves de Oliveira. No ano seguinte 
ingressou no curso de Ciências Biológicas 
lic. pela Universidade Federal de Sergipe. 
Durante os anos que passou na UFS, teve 
a sorte de contar com o incentivo e a 
amizade de vários profissionais e 
aprendizes ligados à botânica. Orientado 
pela Drª Silvana Monteiro, sempre foi 
incentivado a seguir nas pesquisas com 
taxonomia da família Orchidaceae. Este é 
o primeiro trabalho de caráter generalista 
do autor. 
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Apresentaçao~

Este guia de identificação botânica é o resultado da monografia 
de graduação do primeiro autor. O mesmo foi elaborado durante 
pesquisas de levantamentos botânicos na Mata do Poção, situada no 
povoado Colônia Treze, município de Lagarto-SE. 

A mata do Poção se localiza a aproximadamente 13 Km da sede 
do município, possui caráter transicional, sendo encontrados em seus 
ambientes, espécies que ocorrem tanto em Mata Atlântica  como é o 
caso de Heliconia psitacorum, Gomesa barbata entre outras, como 
também espécies que ocorrem em Caatinga: Mimosa tenuiflora, 
Syagrus coronata, Bowdichia virgilioides entre outras.

No fragmento florestal em questão, são encontradas várias 
espécies de herbáceas, subarbustos, arbustos e árvores que chegam 
a 8 metros de altura.  A mata do Poção, pertence a fazendeiros da 
região, sendo esta cortada por uma estrada que liga a rodovia estadual 
SE-216, à sede da fazenda. 

Neste guia, as espécies são apresentadas de acordo com as 
cores predominantes que cada flor apresenta e na seguinte ordem: 
flores amarelas a alaranjadas; flores brancas a esverdeadas; flores 
róseas, lilases, azuis e avermelhas e por último flores inconspícuas.   

Dentro de cada sub-capítulo, as espécies foram organizadas 
por família em ordem alfabética. Cada página do guia de identificação 
apresenta uma espécie, e consta no mínimo de uma foto para auxiliar o 
processo de identificação por comparação. Abaixo das fotos, consta 
um breve texto, que trás a descrição geral da espécie de suas 
estruturas morfológicas especiais que a separa das outras, sua área de 
ocorrência incluindo os domínios fitogeográficos em que são 
encontradas, como também informações gerais sobre possíveis usos 
etnobotânicos, quando estes forem conhecidos para a espécie. O 
sistema de classificação botânica seguido em todo o escopo do guia de 
identificação da flora da Mata do Poção foi o do APG III (2009). 

Espero que este trabalho  possa  ser útil de alguma maneira.

Luiz Aquino Silva Santos 
Setembro de 2013
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Alternanthera tenella Colla
Família: Amaranthaceae
Nome Vulgar: Evancio-vermelho

Erva terrestre, reptante. Caule verde com manchas 
avermelhadas nos entrenós. Folhas ovais com ápice agudo, 
tricomas na face adaxial. Inflorescência em glomérulo. Flores 
amarelas protegidas por brácteas brancas. 

Nativa do Brasil. Observa-se para esta espécie uma 
ampla distribuição geográfica. Ocorre nas regiões Norte, 
Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul. Encontrado nos 
domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa e Pantanal [1]. 

08



Mandevilla scabra
(Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K.Schum.

Família: Apocynaceae
Nome Vulgar: Seu-cú-amarelo/Alamanda

Erva trepadeira, liana. Caule vináceo piloso. Folhas 
opostas, cartáceas, base cordada, presença de tricomas, 
conferindo uma textura áspera a face adaxial da folha. 
Inflorescência axilar. Flores levemente zigomorfas, amarelas 
com o centro alaranjado, corola com a face externa pilosa e 
porção inferior gibosa.  Sementes lineares. 

Nativa do Brasil, possui distribuição nas regiões 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Presente nos 
domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica. Mandevilla scabra  apresenta muita variação 
na sua forma sendo bastante  polimórfica onde possui uma 
plasticidade fenotípica considerada, apresentando variação 
desde o tamanho das folhas até no indumento [1].      

09



Tilesia baccata (L.f.) Pruski
Família: Asteraceae
Nome Vulgar: Cambará

   Subarbusto, terrestre. Caule verde escuro. Folhas 
com tricomas na face adaxial. Inflorescência em capítulo; 
sépalas esverdeadas; brácteas florais amarelas; flores 
amarelas com ápice enegrecido. 

Não é endêmica do Brasil. Possui distribuição ampla, 
presente em todos os estados brasileiros. Distribuído nas 
regiões Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste, Sul e 
presente nos domínios fitogeográficos da Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Encontrada em 
ambientes de borda de mata e clareiras [1].
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Tridax procumbens L
Família: Asteraceae

Nome Vulgar: Erva-de-touro

Erva terrestre, reptante. Ramos pilosos. Folhas 
pilosas. Inflorescência em capítulo. Sépalas esverdeadas. 
Brácteas florais e flores amarelas. Frutos negros quando 
maduros. 

Nativa do Brasil. T. procumbens ocorre nos seguintes 
domínios fitogeográficos: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa e Pantanal. É uma planta invasora e é quase 
sempre encontrada nas bordas de mata [1]. Em Sergipe 
ocorre nas área de Mata Atlântica, Caatinga e Agreste. 



Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 
Família: Asteraceae

Erva terrestre. Caule vináceo a esverdeado. Folhas 
ásperas. Flores em capítulo. Brácteas florais amarelas. Flores 
amarelas.

Nativa do Brasil. Amplamente  distribuída, ocorre na 
região Norte, Nordeste, Centro-oeste Sudeste e Sul do Brasil e 
nos domínios fitogeográficos da Amazônia e Caatinga [1]. Em 
Sergipe a espécie ocorre em áreas de Agreste do município.
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Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.
 Família: Bixaceae
Nome Vulgar: Pacoté

Árvore ou arbusto, caule vináceo, folhas vináceas, 
senescente durante o período de floração. Flores com sépalas 
vináceas a esverdeadas, pétalas amarelas, muito chamativas, 
pluriestaminadas, pistilo verde. Frutos vináceos quando 
imaturos, deiscentes. Sementes negras, plumuladas, essas 
plúmulas  brancas, parecendo algodão auxiliam na dispersão 
das sementes, esta realizada pelo vento. 

Planta nativa do Brasil. Possui distribuição nas 
regiões Norte e Nordeste do país. Nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica [1]. Em Sergipe, esta planta é encontrada nas 
regiões de Caatinga e Mata Atlântica, como também nas 
áreas de transição Mata Atlântica/Caatinga.
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Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb.
Família: Bromeliaceae

Nome Vulgar: Gravatá/Gravatá-amarelo

Erva terrestre, podendo ser encontrada como epífita 
e rupícola, maiores que 90 cm de comprimento. Folhas 
verdes, bainha castanho-escura. Escapo ereto, avermelhado 
ou verde-alaranjado, com brácteas alaranjadas, esverdeadas, 
carenadas. Flores sésseis, com  cerca de 4 cm de 
comprimento. Sépalas livres amarelo esverdeada; pétalas 
livres alaranjadas. Estames com cerca de 2 cm. 

Endêmica do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, 
Nordeste e Sudeste do Brasil, sendo encontrada nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica [1]. Em Sergipe a espécie é encontrada nas áreas de 
Mata Atlântica, Caatinga e nas áreas de Agreste.
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Momordica charantia L.
Família: Cucurbitaceae

Nome vulgar: Melão-de-são-caetano.

Erva trepadeira. Caule delgado de cor verde, piloso. 
Folhas partidas, pecioladas, pilosas. Flores solitárias, 
pediceladas, amarelas. Cápsula de cor alaranjada, muito 
chamativa, deicente, onde os frutos vermelhos com 
indumento carnoso e mucilaginoso ficam aderidos. 

Planta naturalizada no Brasil.  Citada para a região 
Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul do Brasil [1].  
Esta espécie é muito conhecida na medicina popular como 
vermífugo, sendo seu uso para esse fim, empregado tanto em 
animais quanto em humanos.  
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Chamaecrista nictitans (L.) Moench

Família: Fabaceae / Leguminosae - Caes 
Nome vulgar: Peninha/Mimosa/Mata-pasto

Erva terrestres, ramos cilíndricos com tricomas. 
Presença de nectário peciolar 1-2, abaixo do par basal de 
folíolos, e próximo ao meio do folíolo, esparsamente pilosos 
em ambas as faces. Botões florais ovais. Sépalas verdes, 
pétalas amarelas, heteromórficas. Estames 10, com 2-3 
maiores que os demais se diferenciando claramente dos 
demais. Fruto do tipo legume com aproximadamente 4 cm de 
comprimento. 

Distribui-se amplamente nas Américas. Nativa do 
Brasil. Possui ampla distribuição no país, estando presente 
nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul e 
nos domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Chamaechrista nictitans 
é considerada uma espécie invasora [1].
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Chamaecrista flexuosa (L.) Greene 
Família: Fabaceae / Leguminsae - Caes

Subarbustos, raramente arbustos, cerca de 30-80 cm 
de altura; ramificados na base. Folhas constituídas por pares 
d e  f o l í o l o s  q u e  v a r i a m  e n t r e  2 5 - 6 0  p a r e s ,  
ráquis estreitamente alada. Botões florais ovóides. Flores 
com cerca de 2 cm de diâmetro; sépalas esverdeadas oval-
lanceoladas; pétalas amarelo-pálidas. Estames 10. Fruto do 
tipo legume aproximadamente 4 cm de comprimento. 

Não endêmica do Brasil. Possui distribuição em todos 
os estados brasileiros. Ocorrendo nos Domínios 
Fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica e Pantanal [1]. Considerada uma espécie invasora, 
ocorre em ambientes degradados e áreas de cultivo. 
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Crotalaria stipularia Desv.
Família: Fabaceae  / Leguminosae - Pap

Nome vulgar: Chocalho

Erva ou subarbusto terrestre. Caule “alado”, piloso. 
Folhas pilosas. Flores amarelas com linhas esverdeadas na 
pétala maior. Fruto esverdeado quando imaturo e negros 
quando maduros. O nome Crotalaria, foi atribuído pelo fato 
dos frutos quando maduros antes da deiscência ficarem com 
as sementes soltas dentro da «cápsula» e por conta disso 
fazerem um som que lembra o “chocalho” emitido pela cauda 
da cobra Cascavel (Crotalus terrificus), desta maneira 
assustando a muitos desavisados e quem sabe mantendo 
longe alguns herbívoros.

Não endêmica do Brasil. Possui distribuição desde  
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, estando 
presente nos domínios fitogeográficos da Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal [1].  
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Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby
Família: Fabaceae / Leguminosae - Caes

Nome vulgar: Fedegoso-bravo

Erva a subarbusto. Chegando a um metro de altura. 
Folíolos 3 pares, membranáceos, ápice arredondado, base 
em forma de cunha. Racemos florais axilares. Botões 
globosos. Flores de aproximadamente 2 cm de diâmetro; 
sépalas esverdeadas, persistentes; pétalas oblongo-ovais, 
amarelo-pálidas. Fruto tipo legume. 

Planta não nativa do Brasil. Possui ampla distribuição, 
presente nas regiões Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste 
e Sul. Ocorre nos Domínios Fitogeográficos da Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal [1].  é uma 
planta invasora que cresce próximo a áreas úmidas.  

S. obtusifolia
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Senna splendida (Vogel) H.S.Irwin & Barneby
Família: Fabaceae / Leguminosae - Caes

Arbusto ou arvoreta de aproximadamente 3 m de 
altura. Ramos glabros. Folhas compostas, folíolos em dois 
pares. Racemos corimbosos, a umbeliformes, axilares ou 
agrupados em panículas terminais. Botões florais globosos. 
Flores com cerca de 5-6 cm de diâmetro; sépalas 
esverdeadas, pétalas amarelas, obovais, estames 7, anteras 
contraídas no ápice formando um bico com dois poros. Fruto 
cilíndrico, carnoso, verde escuro quando maduro.

Não endêmica do Brasil. Possui distribuição na região 
Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul. Presente nos 
domínios fitogeográficos da Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica.  Geralmente é encontrada nas bordas de matas 
úmidas da Mata Atlântica [1].  É encontrada além disso nas 
áreas de agreste em formas de arvoretas.  
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Senna phlebadenia H.S.Irwin & Barneby
Família: Fabaceae / Leguminosae - Caes

Árvore com cerca de 4 m de altura. Flores 
numerosas, sépalas esverdeadas, pétalas amarelas. Estames 
amarelos. Frutos tipo vargem, verde quando imaturos e 
negros quando maduros. 

Endêmica do Brasil. Ocorre apenas na região 
Nordeste nos estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Sergipe. Presente nos domínios 
fitogeográficos da Caatinga e Mata Atlântica [1]. Em Sergipe 
a espécie ocorre nos municípios de Lagarto, em áreas de 
transição.
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Chamaecrista
Família: Fabaceae / Leguminosae-Caes

 sp.

Erva terrestre de aproximadamente 80 cm de altura. 
Flores pediceladas, sépalas verde; pétalas amarelo-
esverdeadas. Frutos verde quando imaturos. 

Em Sergipe a espécie é encontrada em região de 
Agreste.
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Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.
Família: Fabaceae / Leguminosae - Pap

Nome vulgar: Alfafa-do-campo

Erva terrestre, pouco ramificada. Folhas pilosas 
acuminadas. Flores sésseis em glomérulos. Pétalas amarelas, 
glabras. Pétala maior bilobada, chamada de estandarte, 
vermelho a vináceo na base. Estames 10 unidos, sendo 5 
estames férteis e 5 estaminódios estéreis. Fruto tipo lomento.  

Nativa do Brasil. Possui distribuição ampla, desde a 
região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul [1]. Em 
Sergipe a espécie é encontrada nas regiões de Mata Atlântica, 
e nas regiões de transição Mata Atlântica/Caatinga. 
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Heliconia psittacorum L.f.
Família: Heliconiaceae

Nome vulgar: Bananeira-brava

Erva terrestre, 1 a 3 m de altura. Lâmina foliar com 
cerca de 50 cm de comprimento, pecíolo com 11 a 40 cm de 
comprimento. Raque verde-amarelado. Inflorescência ereta, 
com 5 a 8 brácteas. Brácteas dísticas, as basais mais voltadas 
para cima com 10 a 18 cm de comprimento, as vezes cobertas 
por uma cera branca. Flores com sépalas laranja com uma 
mancha preta no ápice.    

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-oeste, Sudeste. Nos domínios fitogeográficos da 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal [1]. 
Muito usada como planta ornamental em arranjos tropicais.  
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Erva terrestre com cerca de 10 cm de altura. Folhas 
dispostas em roseta, lâmina foliar linear, esverdeada. Flores 
amarelas. 

Nativa do Brasil. Em Sergipe ocorre nas áreas de 
Agreste do estado.

Hypoxis decumbens L
Família: Hypoxidaceae
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Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb.
 Família: Iridaceae 

Nome vulgar: Alho-bravo

Erva terrestre, ereta; bulbosa. Folhas verdes, planas, 
lineares, nervura mediana visível, ápice da folha agudo. 
Inflorescência 1-2 por planta. Flores amarelas, com ou sem 
pontuações escuras, estames livres, anteras marrons. Fruto 
tipo cápsulas ovais, que se abrem até a parte mediana do 
fruto, cerca de 8 sementes por lóculo. 

Essa é a única espécie de Trimezia que apresenta 
tépalas eretas, unidas no ápice. Suas flores abrem-se apenas 
no período matutino fechando-se pouco após o meio dia. 
Nativa do Brasil, está distribuída nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ocorre nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica. Se distribui por todo o Brasil [1]. 
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Peixotoa sp.
Família: Malpighiaceae

Arvoreta de aproximadamente 2 m de altura. Folhas 
glabras. Inflorescência congesta. Flores amarelo-ouro. Frutos 
tipo sâmara com alas que auxiliam na dispersão das sementes 
de cor rósea com a base esverdeada.

Em Sergipe a espécie é encontrada em região de 
Agreste. 
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Stigmaphyllon paralias A.Juss.
Família: Malpighiaceae
Nome vulgar: Murici-de-porco

Subarbusto de aproximadamente 1 m de altura. 
Flores amarelas. Frutos de cor verde quando imaturos. 

Espécie endêmica do Brasil. Ocorre nas regiões 
Nordeste, Centro-oeste e Sudeste, nos domínios 
fitogeográficos da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica [1]. Em 
Sergipe é comum encontrar esta espécie nas áreas de 
restinga, como também nas áreas de Mata Atlântica e 
Agreste.
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Stigmaphyllon salzmannii A.Juss.
Família: Malpighiaceae

Erva prostrada. Ramos verde cilíndricos. Folhas 
glabras em ambas as faces. Inflorescência congesta. Flores 
amarelo-ouro; pétalas com margem serreada; estígma verde 
e carnoso.  

Endêmica do Brasil. Possui distribuição nas regiões  
Nordeste e Sudeste, nos domínios fitogeográficos da Mata 
Atlântica [1]. Em Sergipe é encontrado em área de transição 
Mata Atlântica/Caatinga. 
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Pavonia cancellata (L.) Cav.
Família: Malvaceae

Nome vulgar: Malva-rasteira

Erva rasteira anual. Caule prostrado, cilíndrico, verde-
avermelhado, revestido por tricomas brancos visíveis e 
contrastantes. Folhas alternas com pecíolos pilosos. Limbo 
recoberto por tricomas em ambas as faces com margens 
serreadas. Flores isoladas nas axilas das folhas, pedúnculo 
longo, cálice com 5 sépalas soldadas, corola amarela com 5 
pétalas soldadas, formando um pequeno tubo, internamente 
avermelhado. Estames soldados por meio dos filetes. Estigma 
no ápice da coluna de estames. Fruto tipo esquizocarpo

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-oeste e Sudeste, nos domínios fitogeográficos da 
Amazônia,  Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica [1]. 
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Waltheria americana L.
Sinônimo relevante: 

Família: Malvaceae
W. indica L.

Nome vulgar: Douradinha
Herbácea, caule cilíndrico, verde – ferruginoso, 

ramificado desde a base e revestido por tricomas. Folhas 
alternadas helicoidais, recobertas por tricomas semelhante 
ao dos ramos, pecioladas, limbo polimórfico, podendo ser 
ovalado, lanceolado ou oblongo. Inflorescência axilar e 
terminal do tipo glomérulo. Glomérulos no ápice de eixos 
originados nas axilas das folhas, bracteados e constituídos 
por várias  flores. Flores com cálice de 5 sépalas soldadas, 
corola com 5 pétalas parcialmente soldadas e  amareladas, 
androceu com 5 estames e gineceu gamocarpelar. Fruto do 
tipo cápsula.

Nativa do Brasil. É citado para todos os Estados, 
regiões e domínios fitogeográficos brasileiros [1].  
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Waltheria rotundifolia Schrank
Família: Malvaceae

Nome vulgar: Malva

Herbácea de aproximadamente 5 m de altura. Caule  
muito ramificado na base com tricomas verde-ferrugíneos. 
Folhas serreadas, limbo ovalado a arredondado, com 
nervuras bem demarcadas. Inflorescência em glomérulos 
sésseis, assentados sobre os ramos na axila das folhas. Flores 
sésseis. Sépalas esverdeadas, pétalas amarelas. Estames 
parcialmente soldados formando uma “coluna”, gineceu 
acima da coluna de estames. Fruto seco, tipo cápsula. 

Nativa do Brasil. Ocorre na região Nordeste nos 
estados da Bahia, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe. No domínio fitogeográfico da Caatinga  [1]. 
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Sida rhombifolia L.
Família: Malvaceae

Nome vulgar: Mato-de-relógio

Herbácea,  caule cilíndrico, verde e recoberto por 
tricomas ferrugíneos nas partes jovens da planta e glabro nas 
partes mais velhas. Folhas alternadas. Limbo com a face 
inferior pouco pilosa, largo ou estreitado, sendo a base de 
margem inteira e a partir da maior largura do limbo em 
direção ao ápice com margem serrada. Inflorescência 
terminal ou axilar com flores isoladas. Flores com pedúnculo 
articulado, cálice com 5 sépalas soldadas, corola amarelada 
com 5 pétalas soldadas parcialmente. Fruto seco.

Nativa do Brasil. Ocorre em todos os Estados, regiões 
e domínios fitogeográficos brasileiros [1]. 
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Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell 
Família: Onagraceae

Nome vulgar: Cruz-de-malta 

Subarbusto de aprox. 1 m de altura. Caule vináceo. 
Folhas glabras. Flores com pedicelo e ovário ínfero fundidos 
de cor vináceo. Cálice verde no ápice. Corola amarela. 
Estames amarelos. 

Nativa do Brasil. Possui distribuição nas regiões 
Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul do país. 
Presente nos domínios fitogeográficos da Amazônia, Mata 
Atlântica e Pantanal [1]. No estado de Sergipe é encontrada 
entre outros ambientes na região de transição Mata 
Atlântica/Caatinga. 
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Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe
 Família: Orchidaceae

Epífita. Caule não intumescido em pseudobulbo. 
Raízes cilíndricas. Folhas numerosas, alternas, elípticas, ápice 
retuso. Inflorescência aprox. 2 cm compr., axilar. Flores 
branco-amareladas a creme-alaranjada, hermafroditas, 
pedicelo soldado ao ovário; sépalas lanceoladas, pétalas 
lanceoladas; labelo trilobado, calcar 2-2,5 mm, ápice obtuso, 
coluna 1-1,2mm compr., branca.

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-oeste e Sudeste. Presente nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica [1]. Em Sergipe é encontrada também nas áreas de 
transição Mata Atlântica/ Caatinga denominada Agreste. 
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Gomesa barbata (Lindl.) M.W.Chase & 
N.H.Williams

Sinônimo relevante:  

Família: Orchidaceae
Oncidium barbatum

Epífita. Caule entumescido em pseudobulbo ovóide, 
heteroblástico. Folhas 2 basal, 1 apical. Inflorescência lateral, 
racemosa ramificada, multiflora. Flores hermafroditas, 
ressupinadas, sépalas e pétalas fundidas; labelo trilobado, 
amarelo com manchas marrom, calo na porção central do 
labelo. 

Endêmica do Brasil. Encontrada nas  regiões 
Nordeste e Sudeste [1]. Em Sergipe é bem ditribuída 
ocorrendo nas regiões de Mata Atlântica, Caatinga e Agreste 
do estado.    
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Vanilla bahiana Hoehne
 Família: Orchidaceae

Nome vulgar: Banana-de-macaco

Erva hemiepífita, com ramos de vários metros de 
comprimento. Folhas numerosas ao longo do caule, carnosas. 
Cachos florais axilares com 1-3 flores. Flores amarelo-
esverdadas com aprox. 10 cm de comprimento. Coluna 5,1 X 
0,3 cm, face ventral pilosa. Frutos quando imaturos 
apresentam coloração verde. Tipo fusiforme. 

Endêmica do Brasil. Ocorre nas regiões Nordeste, 
Sudeste e Centro-oeste [1]. É comum encontrar V. bahiana 
em áreas de restinga, Mata Atlântica, tabuleiros, matas 
ciliares, matas fechadas. 
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Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl.
Família: Orchidaceae

Nome vulgar: Banana-de-macaco

Erva volúvel. Raízes adventícias. Caule sinuoso. 
Folhas entrenós com 1,5-4 cm, ovaladas, ápice agudo; Cacho 
de flores proximo a folhas, multiflora. Flores 6-6,4 cm, 
ressupinadas, sépalas e pétalas amarelo-ouro de cor 
uniforme; labelo com a parte inferior soldado na face ventral 
da coluna, levemente piloso. Frutos com cerca de 4  cm de 
comprimento, tipo fusiforme. 

É comum encontrar  V. palmarum vegetando sobre as 
bainhas da palmeira conhecida como dicuri/licuri/adicuri  
(Syagrus coronata). Flores relativamente grandes, com um 
tom de amarelo ouro uniforme é uma característica marcante 
da espécie.   
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Oxalis frutescens L.
Família: Oxalidaceae

Erva de aproximadamente 50 cm de altura. Caule 
vináceo. Folhas verdes com margens pilosas e vináceas. 
Flores terminais, amarelas, pétalas cuneiformes com a base 
alaranjadas.

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-oeste e Sudeste, nos domínios fitogeográficos da 
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica [1].  
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Turnera subulata Sm.
Família: Passifloraceae 

Subfamília: Turneroidae 
Nome vulgar: Chanana

Herbácea a subarbustiva, caule cilíndrico, verde, ereto ou 
prostrado, ramos ascendentes e piloso. Folhas simples, estipuladas, 
alternadas. Limbo lanceolado de base atenuada e ápice agudo, margens 
serreadas a partir da porção mediana. Flores solitárias cálice com 5 
sépalas soldadas, pétalas livres, branco-amareladas, obovadas, ápice às 
vezes emarginado e providas de 5 manchas purpúreas, androceu com 5 
estames. Fruto tipo cápsula, sementes numerosas.

Nativa do Brasil. Distribuída nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-oeste e Sudeste. Nos domínios fitogeográficos da Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica [1]. O gênero Turnera, pertence a 
antiga família Turneraceae, que com os avanços da sistemática, foi 
reposicionada como subfamília de Passifloraceae (APG III). Planta 
invasora. Em Sergipe é comum encontrar vários indivíduos colonizando 
canteiros nas praças e avenidas. 
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Turnera sp.
Família: Passifloraceae 

Subfamília: Turneroidae 

Erva terrestre. Caule cilíndrico amarronzado. Folhas 
aveludadas, glabras. Flores terminais. Sépalas esverdeadas. 
pétalas amarelas com a base enegrecida. Estames amarelos. 

 Em Sergipe a espécie é encontrada na região de 
Agreste do estado. 
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Turnera chamaedrifolia 
Família: Passifloraceae 

Subfamília:

Cambess.

 Turneroidae 

Subarbusto de aprox., 1 m de altura. Folhas com a 
margem serreada. Flores amarelas. Pétalas amarelas no ápice 
e enegrecida na base. Estames amarelos. 

 Endêmica do Brasil. Ocorre apenas nas regiões 
Nordeste e Sudeste do país. Nos domínios fitogeográficos da 
Caatinga, Cerrado e  Mata Atlântica [1]. Em Sergipe é 
encontrada em áreas de transição Mata Atlântica/Caatinga, 
como também e outros ambientes.
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Alternanthera tenella Colla.
Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K. Schum.

Tilesia baccata (L.) Pruski
Tridax procumbens L.

Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb.
Momordica charantia L.

Chamaecrista nictitans (L.) Moench
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene

Crotalaria stipularia Desv.
Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby

Senna splendida (vogel)H.S.Irwin & Barneby
Senna phlebadenia H.S. Irwin & Barneby

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.
Heliconia psittacorum L.f

Hypoxis decumbens L.
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb.

Peixotoa sp.
Stigmaphyllon paralias A. Juss.

Stigmaphyllon salzmannii A.Juss.
Pavonia cancellata (L.) Cav.

Waltheria americana L.
Waltheria rotundifolia Schrank

Sida rhombifolia L.
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell

Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe.
 Gomesa barbata (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Vanilla bahiana Hoehne
Vanilla palmarum(Salzm. ex Lindl.) Lindl.

Oxalis frutescens Lineaus
Turnera subulata Sm.

Turnera sp.
Turnera chamaedrifolia Cambess.
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Flores Amarelas a Alaranjadas





Flores Brancas a Esverdeadas



Ruellia ochroleuca Mart. ex Nees
Família: Acanthaceae

Subarbusto de aprox. 1 m de altura. Caule quadrado, 
piloso, esverdeado com manchas vináceas. Folhas opostas 
pilosas, simples, margem do limbo levemente serreada. 
Inflorescência terminal do tipo panícula. Flores cremes com 
sépalas verdes e pilosas. Estames brancos.

Endêmica do Brasil. Ocorre apenas na região 
Nordeste nos Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e 
Sergipe. Ocorre no domínio fitogeográfico da Caatinga e em 
áreas de transição com a Mata Atlântica [1].  
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Jacquemontia bracteosa Meisn.
Família: Convolvulaceae

Trepadeira volúvel. Caule esverdeado piloso. Folhas 
pilosas, base cordada, presença de tricomas, o que  dará uma 
textura áspera a folha. Inflorescência axilar. Flores brancas 
corola com a porção inferior gibosa, sépalas verdes pilosas. 
Estames brancos. 

Endêmica do Brasil. Ocorre nas regiões Nordeste e 
Sudeste, nos domínios fitogeográficos da Caatinga e Cerrado 
[1].        



Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O'Donell
Família: Convolvulaceae

Nome vulgar: Jetirana/Campainha

Liana, trepadeira. Caule volúvel esverdeado. Folhas 
pinadas, glabras, pecíolo esverdeado com tons vináceos. 
Flores pecioladas, brancas, com sépalas esverdeadas. 

Nativa do Brasil. Possui distribuição nas regiões 
Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul. Presente nos 
domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa e Pantanal [1]. 
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Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. ex Willd.
Família: Dioscoreaceae

Nome vulgar: Inhame/ Maria-da-Costa

Trepadeira, volúvel. Ramos verdes, sinuosos. Folhas 
pediceladas com a base cordadas. Flores unissexuadas, 
sésseis, esverdeadas, com o centro alaranjado as 
masculoinas, ou as femininas esverdeadas com ovário ínfero. 
Flores dióicas, ou seja, as flores masculinas e femininas são 
encontradas em plantas diferentes, existindo desta maneira 
plantas masculinas e plantas femininas para cada espécie.  
Frutos tipo cápsula alada.

Nativa do Brasil. ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Sudeste e Sul do país. Ocorre nos domínios fitogeográficos da 
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica [1].   



Croton triqueter Lam.
Família: Euphorbiaceae

Nome vulgar: Velame

Subarbusto de aproximadamente 1 m de altura. 
Caule cilíndrico, esverdeado, coberto por tricomas 
enegrecidos. Inflorescência racemosa simples; brácteas 
presente. Flores brancas, as femininas na base da 
inflorescência e as masculinas no ápice.  

Nativa do Brasil. Possui distribuição na região 
Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul. Registrada para os 
domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga e Cerrado. 
Em Sergipe esta espécie é encontrada entre outros, no 
município de Lagarto, este localizado em uma região de 
transição Mata Atlântica/Caatinga [1].
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Croton urticifolius Lam.
Família: Euphorbiaceae

Nome vulgar: Velame

Subarbusto de aproximadamente 1,5 - 2 metros de 
altura. Caule cilíndrico, com tricomas que o deixam 
amarronzado, presença de látex transparente. Folhas 
alternas  pilosas, com glândulas na base do pecíolo (entre 
este e o limbo). Inflorescência racemosa, com as flores 
masculinas na base da inflorescência e as masculinas no 
ápice. Frutos do tipo cápsula  de cor verde quando imaturos. 
Sementes oblongas. 

 Nativo do Brasil. Possui distribuição nas regiões 
Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil. Presente nos domínios 
fitogeográficos da Caatinga, Cerrado e  Mata Atlântica [1]. Em 
Sergipe é encontrado em áreas de Agreste. 



Croton heliotropiifolius Kunth
Família: Euphorbiaceae
Nome vulgar: Velame/Velande

Subarbusto de aproximadamente 1,5 m de altura. 
Caule verde-amarrozado. Folhas esverdeadas na face adaxial, 
e verde-amarronzada com tricomas na face abaxial. 
Inflorescência racemosa. Flores brancas com sexo separados, 
estando as femininas na base da inflorescência e as 
masculinas no ápice. 

Amplamente distribuída desde o Panamá até o Brasil. 
Ocorre nas regiões Nordeste, Centro-oeste e Sudeste do 
Brasil. Nos domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica [1]. Em Sergipe é encontrado na 
maioria dos municípios.
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Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.
Família: Fabaceae/ Leguminosae - Mim

Nome popular: Jurema-preta 

Árvore de aproximadamente 4 m de altura. Caule 
com a «casca» enegrecida. Folhas compostas, paripinadas, 
com 6 pares de pinas. Inflorescência axilar.  Botão floral 
esverdeado. Flores brancas. Estames com filetes brancos e 
anteras amarelas.  

Nativa do Brasil. Possui distribuição ampla no 
Nordeste brasileiro. Ocorre nos domínios fitogeográficos da 
Caatinga e Cerrado. Em Sergipe é amplamente distribuída nas 
regiões mais áridas do Estado, encontrada também em áreas 
de transição Mata Atlântica/Caatinga [1]. 

         



Mimosa sp.
Família: Fabaceae/ Leguminosae - Mim

Subarbusto, caule quadrangular, ornado com 
espinhos. Folhas compostas, folíolos arredondados. 
Inflorescência terminal, em panícula. Flores brancas em 
glomérulo, botões  verde. Borda de mata.

Em Sergipe ocorre em área de agreste. 
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Coutoubea spicata Aubl.
Família: Gentianaceae

Nome popular: Nicolau/Culábia

Erva terrestre, aproximadamente 80 cm de altura. 
Caule esverdeado cilíndrico. Folhas subsésseis. Inflorescência 
terminal. Botões esverdeados. Flores com sépalas 
esverdeadas, pétalas creme com a base esverdeada. Estames 
com filetes brancos e anteras amarelas. Estigma plumoso, 
bífido. 

Nativa do Brasil. Possui distribuição nas regiões 
Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul. Ocorre nos 
domínios fitogeográficos da Amazônia, Cerrado e Mata 
Atlântica. Em Sergipe a espécie é encontrada em ambientes 
de transição Mata Atlântica/Caatinga na região de Agreste.     



Sida rhombifolia L.
Família: Malvaceae

Nome Vulgar: Mato-de-relógio

Subarbusto de aproximadamente 0,8 a 1,0 m de 
altura. Caule cilíndrico vináceo. Folhas glabras, limbo com 
margens serreadas. Flores axilares, sépalas esverdeadas, 
pétalas unidas na base, amarela na base e branca no ápice. 
Estames amarelo-ouro, fundidos formando um tubo. 

Nativa do Brasil. Ocorre em todas as regiões e em 
todos os domínios fitogeográficos brasileiros [1].
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Melochia betonicifolia A.St.-Hil.
Família: Malvaceae

Subarbusto de aproximadamente 1 m de altura. 
Caule cilíndrico com indumento esverdeado. Folhas simples, 
cordadas na base com limbo ondulado. Flores em 
glomérulos, sépalas esverdeadas, pétalas amarelas na base e 
brancas no ápice. Estames amarelos, estígma branco. 

Endêmica do Brasil. Ocorre nas regiões Nordeste e 
Sudeste. Presente nos domínios fitogeográficos da Caatinga e 
Mata Atlântica [1]. Em Sergipe a espécie ocorre em áreas de 
Agreste.



Clidemia hirta (L.) D.Don
Família: Melastomataceae

Nome Vulgar: Pixirica

Arbusto de aproximadamente 1 m de altura. Caule 
cilíndrico esverdeado com presença de tricomas pilosos. 
Folhas pilosas, limbo com margem levemente ondulada, três 
nervuras principais característico desta família. Flores com 
sépalas esverdeadas, presença de tricomas; pétalas brancas. 
Estames brancos. Gineceu branco.

Nativa do Brasil. Ocorre em todas as regiões do Brasil 
de Norte a Sul. De ampla distribuição presente nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica [1]. Em Sergipe ocorre na região de Agreste do 
Estado.
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Scaphyglottis prolifera (R.Br.) Cogn.
Família: Orchidaceae

Erva epífita. Caule intumescido em  pseudobulbo em 
forma de fuso. Folhas apicais verdes e de consistência 
membranácea. Flores branco-esverdeadas, pedicelo 
incluindo o ovário. Fruto tipo cápsula deiscente. 

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-oeste e Sudeste. Encontrada nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica [1]. 
Em Sergipe é encontrada em área de transição Mata 
Atlântica/Caatinga. Floresce nos meses de Setembro a 
Fevereiro.       



Turnera calyptrocarpa Urb.
Família: Passifloraceae

Sub-família: Turneroideae 

Subarbusto. Caule amarronzado. Folhas glabras, 
aveludadas, margem ondulada. Flores com sépalas 
esverdeadas, pétalas brancas com a base amarela. Estames 
amarelos. Gineceu com ápice partido.  

Endêmica do Brasil. Possui distribuição nas regiões 
Nordeste e Sudeste. Presente nos domínios fitogeográficos 
da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica [1]. Em Sergipe a 
espécie é encontrada em áreas de Agreste. 
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Turnera hermannioides Cambess. 
Família: Passifloraceae

Sub-família: Turneroideae 
Nome vulgar: Chanana-branca

Subarbusto de aproximadamente 1 m de altura. 
Folhas esverdeadas pilosas, limbo serreado. Flores com 
sépalas esverdedas, pétalas tubulosas  com estrias vináceas, 
estames e estilete amarelos. Frutos esverdeados.

Endêmica do Brasil. Ocorre na região Norte, 
Nordeste, Centro-oeste e Sudeste. Encontrada nos domínios 
fitogeográficos da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica [1]. Em 
Sergipe ocorre nas áreas de Agreste.   



Scoparia dulcis L.
Família: Plantaginaceae

Nome vulgar: Vassourinha

Erva subarbusto, ereto, ramificado, geralmente com 
70 cm de altura. Caule quadrangular. Folhas esverdeadas. 
Flores com sépalas verdes; pétalas brancas com manchas 
lilás; estames com filetes brancos manchados de lilás; anteras 
amarelas. Ovário súpero. Sementes diminutas. 

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-oeste, Sudeste e Sul. É registrada para os domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa e Pantanal [1]. Em Sergipe é encontrada nas 
regiões de Agreste. Muito usado por resadeiras, no 
tratamento contra mal-olhado, entre outros.  
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Trepadeira, ramos esverdeados com tricomas 
ferrugíneos.  Folhas alternas, cartáceas, ápice obtuso. Flores 
cremes a esverdeadas  em racemo congesto.  

 Endêmica do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, 
Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul do Brasil.  Registrada 
para os domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica [1]. Em Sergipe esta espécie ocorre 
em áreas de transição denominada Agreste.

Bredemeyera laurifolia (A.St.-Hil.) Klotzsch ex A.W. Benn.

Família: Polygalaceae
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Erva ou subarbusto, ereto. Caules delgados, 
quadrangulares, glabros nos entrenós, lenho duro. Presença 
de bainha estipular, o que irá caracterizar a família Rubiaceae. 
Folhas pseudoverticiladas, curto-pecioladas, glabras ou com 
pelos esparsos na face superior. Inflorescência em 
glomérulos. Flores subsésseis, branco esverdeadas. 

Nativa do Brasil. Ocorre em todas as regiões 
brasileiras e ocorre nos domínios fitogeográficos da 
Amazônia, Caatinga, Cerrado e  Mata Atlântica [1]. Em 
Sergipe ocorre na região de Agreste.             

Borreria verticillata (L.) G.Mey.
Família: Rubiaceae

Nome vulgar: Vassourinha 
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Serjania salzmanniana Schltdl.
Família: Sapindaceae

Liana, trepadeira. Caule volúvel esverdeado. Folhas 
glabras. Presença de gavinhas. Flores pediceladas, brancas, 
com sépalas esverdeadas. Estames amarelos. Fruto tipo 
sâmara, esverdeado quando imaturos.  

Endêmica do Brasil. Possui distribuição nas regiões 
Norte, Nordeste, Centro-oeste e Sudeste. Presente nos 
domínios fitogeográficos da Amazônia, Cerrado e Mata 
Atlântica [1]. Em Sergipe a espécie é encontrada nas regiões 
de Agreste. 
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Erva terrestre. Caule cilíndrico, esverdeado. Folhas 
glabras. Flores em cachos pedicelados. Sépalas verde. Pétalas 
brancas no ápice e verde na base. Estames aparentemente 
soldados, filetes esverdeados, estames amarelo-ouro, 
abertura dos estames apical. Fruto tipo baga, verde quando 
imaturo e vináceo quando maduro.

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-oeste, Sudeste e Sul. Presente nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa e Pantanal [1]. Em Sergipe ocorre em área 
de Agreste.

Solanum americanum Mill.
Família: Solanaceae

Nome vulgar: Erva-de-Santa-Maria 
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Solanum sp.
Família: Solanaceae
Nome vulgar: Jurubeba 

Arbusto de aproximadamente 1 m de altura. Caule 
cilíndrico com tricomas e acúleos. Folhas pilosas, aveludadas 
com tricomas. Sépalas esverdeadas. Pétalas brancas com a 
base esverdeada. Estames com filetes esverdeados livres. 
Anteras amarelas fundidas. Gineceu com ápice verde. Fruto 
tipo baga, esverdeado  com estrias, quando imaturo. 

  Em Sergipe ocorre em áreas de Agreste.



Hybanthus calceolaria (L.) Oken
Família: Violaceae

Erva terrestre ereta, de aprox. 50 cm de altura. Caule 
cilíndrico, piloso. Folhas simples, pecioladas, pilosas em 
ambas as faces, margem do limbo serreada. Flores com 
ovário ínfero; sépalas verdes, pilosas, com tricomas; pétalas 
brancas, uma maior e mais chamativa tipo um estandarte, 
esta com uma mancha amarela na base da pétala. Frutos 
verdes quando imaturos, sementes enegrecidas. 

Nativa do Brasil. H. calceolaria ocorre em todas as 
regiões do Brasil,  sendo encontrada nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica e Pantanal [1]. Em Sergipe a espécie é encontrada 
em áreas de Agreste do Estado.    
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Flores
 Róseas, lilases e azuladas 



Ruellia bahiensis (Nees) Morong
Família: Acanthaceae
Nome vulgar: Ruélia-azul 

Subarbusto com cerca de 30 cm de altura. Caule 
vináceo, com tricomas alvos. Folhas glabras com a margem do 
limbo inteira. Flores terminais; sépalas verdes; pétalas lilás, 
unidas formando um tubo. 

Endêmica do Brasil. Ocorre nas regiões Nordeste e 
Sudeste do país. Presente apenas no domínio fitogeográfico 
da Caatinga [1]. Em Sergipe é encontrada em áreas de 
transição denominada Agreste. 
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Ageratum conyzoides L.
Família: Asteraceae
Nome vulgar: Mentrasto

Erva terrestre. Caule verde a vináceo, ramificado, 
tricomas esbranquiçados. Folhas cordadas na base, libo foliar 
com margem serreada, pelúcida. Flores em capítulo; sépalas 
verdes, pétalas lilás.

Nativa do Brasil. Possui distribuição geográfica ampla 
presente nos domínios fitogeográficos da Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal [1]. 
Ageratum conyzoides, é utilizado como planta medicinal para 
vários tipos de doenças. 

                



Centratherum punctatum Cass.
Família: Asteraceae 

Nome vulgar: Perpétua/Perpétua-roxa

Erva terrestre, perene. Caule ereto ou prostrado, 
castanho a vináceo, piloso, ramificado. Folhas simples 
alternas, pilosas, pecíolo curto, limbo lanceolado, margens 
serradas. Inflorescência em capítulo simples, terminal, 
brácteas castanho-avermelhadas, pilosas. Flores 
hermafroditas, corola tubulosa rósea ou violácea. Fruto 
aquênio. 

Nativa do Brasil. Possui ampla distribuição estando 
presente nas regiões Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste 
e Sul. Ocorre nos domínios fitogeográficos da Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal [1]. Em 
Sergipe possui ampla distribuição nos diversos municípios do 
Estado.
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Conocliniopsis prasiifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.
Família: Asteraceae

Nome vulgar: Mentrasto-roxo

Subarbusto de aproximadamente 40 cm de altura. 
Caule esverdeado cilíndrico. Folhas opostas, com a margem 
do limbo serreada. Inflorescência terminal, em capítulos. 
Flores assentadas sobre brácteas esverdeadas; flores róseas. 

Endêmica do Brasil. Ocorre na região Nordeste do 
país nos estados de Alagoas, Pernambuco, Bahia e Sergipe. 
Encontrada nos domínios fitogeográficos da Caatinga e 
Cerrado [1]. Em Sergipe esta espécie é encontrada em área de 
transição Mata Atlântica/Caatinga.



Platypodanthera melissifolia
(DC.) R.M.King & H.Rob.

Família: Asteraceae

Erva de aproximadamente 40 cm de altura; caule 
cilíndrico com ramos vináceos, glabros. Folhas, simples, 
glabras e opostas, ovaladas, pecíolo longo. Inflorescência tipo 
capítulo; flores assentadas sobre brácteas esverdeadas, 
flores lilás. 

Endêmica do Brasil. Ocorre na região Nordeste e 
abrange os Estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e 
Sergipe. Encontrada nos domínios fitogeográficos da 
Caatinga e Cerrado [1]. Em Sergipe a espécie é encontrada em 
áreas de transição Mata Atlântica / Caatinga.    

•  
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Lepidaploa mucronifolia (DC.) H.Rob.
Família: Asteraceae

Nome vulgar: Assa-peixe-roxo

Erva terrestre de aproximadamente 60 cm de altura. 
Caule vináceo, cilíndrico. Folhas esverdeadas com margens 
inteiras, áspera, pilosa na face abaxial, ápice agudo. 
Inflorescência do tipo glomérulo. Flores   lilás. 

Endêmica do Brasil. Restrita ao Nordeste para os 
Estados de Sergipe, Bahia e Pernambuco. Citada apenas para 
o domínio fitogeográfico da Caatinga [1]. Em Sergipe a 
espécie também é encontrada em áreas  de transição Mata 
Atlântica/Caatinga.        



Aechmea multiflora L.B.Sm.
Família: Bromeliaceae

Nome vulgar: Ananá

Erva terrestre, as vezes epífita de grande porte com 
Lâminas foliares verdes, linear, densamente serrilhadas com 
espinhos escuros até 5 mm de comprimento. Inflorescência 
estrobiliforme. Brácteas florais vermelhos nos ápices. Flores 
comprimidos uns contra os outros, sésseis, c. 40 milímetros 
de comprimento. Sépalas fundidas. Pétalas livre sem exceder 
o comprimento do cálice. Estames livres. Ovário inferior. 
Sementes fusiforme, c. 3 milímetros de comprimento. 

Endêmica do Brasil. Ocorre na região Nordeste nos 
Estados de Alagoas, Bahia e Sergipe e na Região Sudeste 
apenas no Estado do Espírito Santo. No domínio 
fitogeográfico da Mata Atlântica [1]. Em Sergipe também 
ocorre nas áreas de agreste do Estado.   
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Ipomoea megapotamica Choisy
Família: Convolvulaceae

Nome vulgar: Jetirana

  Liana, volúvel, trepadeira. Ramos esverdeados a 
vináceos. Folhas glabras. Inflorescência esverdeada. Sépalas 
persistentes, vináceas a esverdeda. Pétalas tubulosas, 
claramente pentâmeras, tubo internamente violeta, fauce 
lilás. Estames e anteras brancos.  

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Nordeste, 
Centro-oeste e Sudeste. Encontrada nos domínios 
fitogeográficos da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica [1]. Em 
Sergipe a espécie ocorre em área de transição Mata 
Atlântica/Caatinga.



Ipomoea bahiensis Willd. ex Roem. & Schult.
Família: Convolvulaceae

Nome vulgar: Corneta-rosa

Erva volúvel,  terrestre, reptante. Caule vináceo com 
tricomas. Folhas com a base cordada e ápice agudo, tricomas 
na face adaxial. Inflorescência em glomérulo. Flores 
tubulosas lilás, protegidas por sépalas esverdedas. 

Endêmica do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, 
Nordeste, Centro-oeste e Sudeste. Encontrado nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica [1]. Em Sergipe dentre outros ambientes a espécie 
ocorre em áreas de transição Mata Atlântica/Caatinga. 
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Centrosema brasilianum (L.) Benth.
Família: Fabaceae/Leguminosae-Pap

Nome vulgar: Flor-de-Priquita

Trepadeira prostrada, ramos jovens glabros. Folhas 
trifolioladas, tricomas presente na nervura principal nas duas 
faces. Inflorescência em racemo. Pétalas lilás, presença de 
uma pétalas mais chamativa chamada de estandarte. Fruto 
do tipo legume.

Nativa do Brasil. Amplamente distribuído  nas regiões 
Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul. Onde ocorre 
nos domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal [1]. É considerada uma 
espécie invasora, comum nas margens de rodovias. 



Dioclea violacea Mart. ex Benth.
Família: Fabaceae / Leguminosae - Pap

Nome vulgar: Olho-de-boi

Liana, ramos jovens vináceos, pilosos. Folhas 
compostas, 3 folíolos, pilosos. Pseudoracemo maior que 40 
cm de comprimento. Flores lilás, cálice ferrugíneo, pétalas 
com um estandarte glabro, oval. Ovário séssil. Fruto tipo 
legume, oblongo, tricomas ferrugíneos. 

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Nordeste, 
Centro-oeste, Sudeste e Sul do Brasil. É encontrada nos 
domínios fitogeográficos da Caatinga, Mata Atlântica, Pampa 
e Pantanal [1].
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Mimosa pudica L.
Família: Fabaceae / Leguminosae - Mim

Nome vulgar: Malícia/Dormideira

Subarbusto, prostrado ou escandente. Ramos 
vináceos, armados com acúleos de base larga. Estípulas 
lanceoladas. Folhas compostas, formadas por folíolos. 
Inflorescência do tipo glomérulo, vináceo. Flores tetrâmeras, 
rosa. Estames quatro. Fruto do tipo craspédio.

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-oeste, Sudeste e Sul. Encontrada nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica [1].  



Subarbusto prostrado. Ramos angulados armados 
com presença de acúleos. Estípulas ovais. Folhas compostas, 
folíolos em 2 pares, folíolos distais geralmente maiores, 
ligeiramente falcados. Inflorescência em glomérulos 
globosos, pedunculados. Flores róseas. Fruto do tipo 
craspédio. 

Nativa do Brasil. Amplamente distribuída no 
Nordeste, ocorrendo também nas regiões Norte, Centro-
oeste e Sul do Brasil. Sendo registrada para os domínios 
fitogeográficos da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica [1].
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Mimosa sensitiva L.
Família: Fabaceae / Leguminosae - Mim

Nome vulgar: Dorme-dorme/ Malícia
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Hyptis fruticosa Salzm. ex Benth.
Família: Lamiaceae

Nome vulgar: Alecrim-tabuleiro 

Erva  terrestre. Caule esverdeado, com ângulos bem 
marcados. Folhas com nervuras bem aparentes na face 
abaxial. Inflorescência em glomérulos, pedicelados. Sépalas 
esverdeadas; pétalas tubulosas.

Endêmica do Brasil. Restrita a região Nordeste. 
Ocorre nos Estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Sergipe. Presente nos domínios 
fitogeográficos da Caatinga e Mata Atlântica [1]. Em Sergipe 
H. fruticosa  é encontrada em campos  abertos, margens de 
estrada, entre outros.     



Erva a subarbusto de aproximadamente 50 cm de 
altura. Caule verde com tons  vináceos.  Folhas glabras. Flores 
lilás, relativamente pilosas. 

Nativa do Brasil. Ocorre em todas as regiões do Brasil 
presente nos domínios fitogeográficos da Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e  Pantanal [1]. Em 
S e rg i p e  o co r re  n a s  á re a s  d e  t ra n s i çã o  M ata  
Atlântica/Caatinga. 
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Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.Macbr.
Família: Lytraceae
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Cuphea racemosa (L.f.) Spreng.
Família: Lytraceae

Nome vulgar: Sete-sagrias

Erva terrestre. Caule cilíndrico, glabro, avermelhado. 
Folhas simples e glabras. Flores pediceladas róseas, sépalas 
fundidas vináceas; pétalas róseas. É comum no campo 
encontrar apenas o cálice das flores sem as pétalas, pois estas 
caem dependendo da maturação das pétalas. 

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Nordeste, 
Centro-oeste, Sudeste e Sul. Encontrada nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa e Pantanal [1].



Erva terrestre de aproximadamente 70 cm de altura. 
Pseudobulbo com cerca de 2-3 cm comprimento de formato 
piriforme. Folha apical apenas 1, verde com maculas verde-
escuro, coriáceas. Inflorescência tipo racemo, ereta, lateral; 
brácteas florais de formato triangular, ápice agudo. Flores 
hermafroditas, ressupinadas, calcaradas, sépalas e pétalas 
verde-amareladas, pedicelo soldado ao ovário;  labelo 
trilobado, branco com máculas róseas; lobo mediano com  
dois calos na base do labelo; cálcar cilíndrico. Fruto tipo 
cápsula deiscente. Sementes minúsculas.

Nativa do continente Africano, naturalizada no Brasil, 
ocorre nos Estados Unidos e por toda a América do Sul. 
Encontrada em diversos Estados brasileiros, a única exceção é 
o Estado do Amapá [1]. Amplamente distribuída em Sergipe.
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Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.
Família: Orchidaceae
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Piriqueta duarteana (Cambess.) Urb.
Família: Passifloraceae

Sub-família: Turneroideae

Erva terrestre, cerca de 50 cm de altura, pendente. 
Caule arredondado, com tricomas ferrugíneos. Folhas 
simples com tricomas ferrugíneos. Flores solitárias terminais; 
sépalas verdes com tricomas ferrugíneos; pétalas róseas com 
a base enegrecida. Estames fimbriados livres. 

Endêmica do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, 
Nordeste, Centro-oeste e Sudeste. Presente nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica [1].
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Erva terrestre de aproximadamente 70 cm. Caule 
verde, piloso.  Folhas opostas, limbo com margens serreadas. 
Flores axilares, sépalas vináceas a esverdeadas; pétalas lilás 
com manchas esverdeadas, corola gamopétala. Frutos 
verdes, quando imaturos.  

Endêmica do Brasil. Restrita a região Nordeste, citada 
apenas para os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio 
Grande do Norte [1]. Sendo citada para Sergipe aqui pela 
primeira vez. Ocorre no domínio fitogeográfico da Caatinga. 
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Angelonia biflora Benth.
Família: Plantaginaceae

Nome vulgar: Boca-de-papagaio
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Asemeia martiana
(A.W.Benn.) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott

Família: Polygalaceae
Erva terrestre com cerca de 20 cm de altura. Caule 

glabro. Folhas com ápice agudo. Inflorescência terminal; 
sépalas verdes; pétalas lilás, uma em formato de quilha com 
mancha amarela no ápice.  

Endêmica do Brasil. Ocorre na região Norte e 
Nordeste do país. É registrado para os domínios da Amazônia 
e Mata Atlântica [1]. Em Sergipe a espécie ocorre em áreas de 
transição Mata Atlântica/Caatinga.  
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Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake
Família: Polygalaceae

Liana. Folhas alternas. Inflorescência racemosa, 
congesta. Flores com cerca de 2 cm de comprimento, róseas, 
com tricomas esparsos, uma das pétalas com uma mancha 
amarela. Fruto esverdeado quando imaturo.

Nativa do Brasil. Possui distribuição nas regiões 
Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul. Ocorre nos 
domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica [1].  Em Sergipe ocorre em áreas de transição 
Mata Atlântica/Caatinga, em bordas de mata.
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Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meisn.
Sinônimo relevante: 

Família: Convolvulaceae
J. agrestis 

Nome vulgar: Amarra-pé/Corda-de-viola

Erva trepadeira ou  prostrada. Ramos esverdeados, 
delgados. Folhas simples, alternas, pilosas. Flores azuis, 
solitárias, gamopétala, base das pétalas lilás. Estames 
brancos, anteras brancas, pólen branco farináceo.   

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-oeste e Sudeste. Presente nos domínios 
fitogeográficos da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica [1]. Em 
Sergipe a espécie ocorre em áreas de Agreste. Em alguns 
países J. evolvuloides é cultivada como planta ornamental.



Erva terrestre, rasteira. Caule quadrangular. piloso, 
avermehado. Folhas opostas, pilosas, pecioladas, nervada. 
Presença de estípulas interpeciolares. Flores solitárias, 
tubulosas, róseas, na axila da bráctea. 

Endêmica do Brasil. Distribuída no Nordeste, Centro-
oeste, Sudeste e Sul. Ocorre nos domínios fitogeográficos da 
Caatinga, Cerrado e  Mata Atlântica [1]. Em Sergipe, corre em 
áreas de transição Mata Atlântica/ Caatinga. 

Diodella radula(Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete
Sinônimo relevante: 

Família: Rubiaceae
Diodia radula Cham.

Nome vulgar: Perpétua-do-mato
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Psychotria bracteocardia (DC.) Müll.Arg.
Família: RubiaceaeNome

 vulgar: Erva-de-rato

Arbusto de aproximadamente 1 m de altura. Caule 
cilíndrico verde-amarrozado. Folhas simples, pecioladas,  
glabras, opostas, cruzada. Presença de estípulas entre os 
pecíolos, o que irá caracterizar a família em questão, entre 
outras estruturas. Brácteas chamativas, róseas. Flores róseas 
tubulares. Frutos brancos quando imaturos.

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-oeste do país. Nos domínios fitogeográficos da 
Amazônia, Caatinga e  Mata Atlântica [1]. Em Sergipe a 
espécie é encontrada em áreas de transição Mata 
Atlântica/Caatinga.

          

Leite, J. 2010



Arbusto ou arvoreta, 2 a 3 m de altura. Caule e ramos 
cilíndricos aculeado, tricomas estrelados. Folhas solitárias, 
pecíolo longo cerca de 2 a 5 cm de comprimento. 
Inflorescência em cimeira. Flores monoclinas, estaminadas. 
Cálice oval-oblongo; corola pentagonal-estrelada lilás. Fruto 
tipo baga globosa. Sementes numerosas.   

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-oeste e Sudeste. Nos domínios fitogeográficos da 
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica [1]. Em Sergipe 
ocorre também nas áreas de transição entre a Mata Atlântica 
e Caatinga. 
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Solanum megalonyx Sendtn.
Família: Solanaceae
Nome vulgar: Jurubeba
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Solanum paludosum Moric.
Família: Solanaceae
Nome vulgar: Jurubeba

Arbusto a arvoreta ereto de 1,5 a 4,0 m de altura. 
Caule e ramos cilíndricos, acúleos deltóides, ferrugíneos. 
Folhas simples, solitárias, tricomas glandular-estrelado na 
face adaxial. Inflorescência do tipo cimeira simples. Flores 
monoclinas, estaminadas; cálice ferrugíneo; corola estrelada 
lilás. Fruto tipo baga globosa. 

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, em todos 
os estados do Nordeste e Sudeste. Encontrada nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia e Mata Atlântica [1].    



Arbusto ereto, com 1 a 2 m de altura. Caule e ramos 
cilíndricos estriados. Folhas solitárias, pecioladas, tricomas 
estrelados. Inflorescência do tipo cimeira. Flores monoclinas, 
sépalas parcialmente soldadas; corola estrelada, lilás, 
soldadas. Anteras amarelas. Gineceu com ápice esverdeado. 

Endêmica do Brasil. Ocorre nas regiões Nordeste, 
Centro-oeste  e na região Sudeste. Encontrada nos domínios 
fitogeográficos da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica [1]. Em 
Sergipe a espécie ocorre nas margens de estrada na região 
agreste.
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Solanum stipulaceum Willd. ex Roem. & Schult.

Família: Solanaceae
Nome vulgar: Fumo-bravo
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Solanum paniculatum L.
Família: Solanaceae
Nome vulgar: Jurubeba

Arbusto, com aproximadamente 1 m de altura.  Caule 
e ramos com tricomas ferrugíneos aderidos, presença de 

acúleos. Folhas lobadas, acúleos presente. Inflorescência em 
panícula congesta. Flores com sépalas esverdeadas, corola lilás; 

estames amarelos. Ápice do estígma bífido, esverdeado.
Nativa do Brasil. Encontrada em todas as regiões do 

país. Nos domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica [1]. Em Sergipe a espécie é bem 
distribuída, estando presente tanto nas áreas de Mata 
Atlântica, como nas áreas de Caatinga e nas áreas de ecótonos 
dos dois domínios. 
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Lantana achyranthifolia Desf.
Família: Verbenaceae

Nome vulgar: Camará

Arbusto. Caule relativamente quadrado, vináceo a 
esverdeado. Folhas aveludadas, com a margem do limbo 
serreada. Inflorescência em capítulos pedicelados. Flores 
axilares com pétalas soldadas, tubulosas, fauce lilás com o 
centro amarelado.  

Nativa do Brasil. Ocorre na região Nordeste nos 
Estados da Bahia e Sergipe e na região Centro-oeste em Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Encontrada nos domínios 
fitogeográficos da Caatinga, Cerrado e nas áreas de transição 
Mata Atlântica / Caatinga em Sergipe [1].
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Priva bahiensis A.DC.
Família: Verbenaceae

Erva de aproximadamente 60 cm de altura, caule 
piloso. Folhas com margem do limbo serreada, levemente 
pilosa na face abaxial. Inflorescência racemosa, pilosa. 
Sépalas esverdeadas, com tons vináceos. Pétalas soldadas, 
formando um tubo amarelado na base, lilás na fauce, com 
estrias. Frutos com tricomas pegajosos e manchas vináceas.   

Endêmica do Brasil. Citado apenas para a região 
Nordeste. Ocorre nos domínios fitogeográficos da Caatinga e 
Mata Atlântica [1]. Em Sergipe ocorre nas regiões de agreste.



Erva de aproximadamente 50 a 60 cm de altura. Caule 
e ramos esverdeados a vináceos. Folhas pecioladas, 
levemente pilosas, limbo com margens serreadas. Flores 
solitárias; sépalas unidas, esverdeadas; corola gamopétala, 
formando um tubo na base das pétalas este amarelado o que 
torna o centro da flor amarelo, fauce lilás estriado.

Não é endêmica do Brasil. Citada apenas para a Bahia 
e agora para Sergipe. Ocorre nos domínios fitogeográficos da 
Caatinga e Cerrado [1]. Em Sergipe ocorre na área de 
Transição Mata Atlântica / Caatinga.   
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Tamonea spicata Aubl.
Família: Verbenaceae
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Aechmea multiflora L.B.Sm.
Ageratum conyzoides L.
Angelonia biflora Benth.

Asemeia martiana (A.W. Benn.) J.F.B. Pastore & J.R.Abbott
Centratherum punctatum Cass.

Centrosema brasilianum (L.) Benth.
Conocliniopsis prasiifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.

Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.Macbr.
Cuphea racemosa (L. f.) Spreng.
Dioclea violacea Mart. ex benth.

Diodella radula(Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete
Hyptis fruticosa Salzm. ex Benth.

Ipomoea bahiensis Willd. ex Roem. & Schut.
Ipomoea megapotamica Choisy.

Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meisn.
Lantana achyranthifolia Desf.

Lepidaploa mucronifolia (DC.) H.Rob.
Mimosa pudica L.

Mimosa sensitiva L.
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.

Piriqueta duarteana (A. St.-Hil.A. Juss. & Cambess.) Urb.
Platypodanthera melissifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.

Priva bahiensis A.DC.
Psychotria bracteocardia (DC.) Müll. Arg.

Ruellia bahiensis (Nees) Morong 
Securidaca diversifolia (L.) S.F. Blake

Solanum paludosum Moric.
Solanum paniculatum L.

Solanum stipulaceum Willd. ex Roem. & Schult.
Solanum megalonyx Sendtn.

Tamonea spicata Aubl.

Flores Róseas, lilás e azuladas 





Flores inconspícuas



Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl
Família: Cyperaceae

Erva terrestre,  r izomatosa,  cespitosa de 
aproximadamente 80 cm de altura. Caule triangular. Folhas 
verde, lineares. Brácteas esverdeadas, lineares, com a base 
branco-esverdeada. Flores desprovidas de sépalas e pétalas. 
Estames brancos.  

Nativa do Brasil. De distribuição ampla, ocorre nos 
domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica [1]. Em Sergipe esta planta pode ser 
encontrada nas áreas de agreste do Estado.   
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Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler
Família: Cyperaceae

Erva terrestre de aproximadamente 20 cm de altura. 
Rizomatosa. Caule triangular. Brácteas florais com manchas 
brancas na face adaxial e verde na face abaxial. Estames 
amarelos. Gineceu esbranquiçado. 

Nativa do Brasil. Ocorre nos domínios fitogeográficos 
da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal 
[1]. Muito bem distribuída em Sergipe onde ocorre em 
praticamente todo o Estado.   
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Scleria reticularis Michx. ex Willd.
Família: Cyperaceae

Erva terrestre, cespitosa. Caule subterrâneo. Ramos 
triangulares. Presença de tricomas que ao passar a mão em 
sentido do ápice para a base pode machucar. Flores 
inconspícuas sem a presença de partes florais tipo sépalas e 
pétalas. Estames amarelos. Fruto do tipo aquênio.

Nativa do Brasil. Encontrada no Norte e Nordeste.  
Ocorre nos domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica [1]. Em Sergipe ocorre entre outros, 
no município de Lagarto, área de agreste.
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Scleria bracteata Cav.
Família: Cyperaceae

triangulares. Presença de tricomas na folha e nos ramos. 
Inflorescência congesta. Flores desprovidas de sépalas e 
pétalas. Estames amarelos. Frutos tipo aquênio.  

Nativa do Brasil. Bem distribuída no Brasil onde 
ocorre nos domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e Pampa [1]. Em Sergipe também 
ocorre nas áreas de agreste do Estado.   

         Nome vulgar: Tiririca.

Erva terrestre, cespitosa. Caule subterrâneo. Ramos 
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Erva terrestre, cespitosa. Caule cilíndrico. Folhas 
esverdeadas ou avermelhadas. Inflorescência congesta. 
Flores desprovida de sépalas e pétalas. Sementes aladas com 
plumas brancas.

Nativa do Brasil. Ocorre nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-oeste, Sudeste e Sul. Presente nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa e Pantanal [1]. Em Sergipe ocorre nos 
domínios da Mata Atlântica, Caatinga e  nas áreas de agreste 
do Estado.   

Andropogon bicornis L.
Família: Poaceae
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Flores inconspícuas
Andropogon bicornis L.

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler
Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl

Scleria bracteata Cav.
Scleria reticularis Michx. ex Willd.



Glossário
A

Acúleo: Estrutura pontiaguda que se destaca facilmente. 
Acuminado: Ápice de estrutura foliosa que ao afilar-se 
forma uma projeção.
Adaxial (Face): Face superior (a que se encontra voltada 
para cima), de qualquer estrutura foliar. Usado 
geralmente para folhas. 
Adventícias (raízes): Raízes que surgem em qualquer 
parte da planta, não oriunda da radícula. 
Agudo: Estrutura foliosa que ao se aproximar do ápice, 
não afila demais e se torna “arredondado”.
Alado: Estruturas laminares que saem do eixo principal. 
As vezes aparecem como folhas verdadeiras que realizam 
fotossíntese.  
Alterna (Filotaxia: Disposição das folhas no eixo caulinar): 
Quando as folhas vão alternando a sua disposição. 
Androceu: Parte masculina da flor, constituída pelos 
estames.
 Angulado (ramo): Ramo que apresenta ângulos bem 
definidos.
Antera: Parte constituinte do estame.
Aquênio (fruto): Fruto seco que não se abre. Geralmente 
encontrado na família Cyperaceae.
Aveludada: Estrutura foliar com presença de tricomas que 
o deixam com aspecto do tecido veludo.



Axilar (inflorescência): Quando a inflorescência sai da 
axila de outra estrutura. 

Baga (fruto): Fruto que apresenta o tecido externo 
carnoso. Geralmente este fruto não se abre.
Bainhas (folhas): Base da folha desenvolvida em 
uma estrutura laminar que envolve ou não o caule.
Bilobado: Usado para descrever o ápice de uma 
pétala que apresenta uma reentrância.
Brácteas: Folhas diferenciadas que ocorrem 
geralmente no eixo floral. Geralmente é encontrado 
na base de uma flor.  
Bulbo: Caule comprimido, geralmente discóide, que 
apresenta túnicas suculentas.

Calcar: Semelhante a uma espora. Geralmente 
originado das pétalas ou sépalas dentro do qual o 
néctar é produzido e armazenado.
Cálice: Conjunto de sépalas. 
Capítulo (inflorescência): Inflorescência que 
apresenta flores sésseis, geralmente discóide. 
Geralmente guardadas por brácteas estéreis, 
confundida geralmente por pétalas. Ex: Girassol. 

B

C

Glossário



Cápsula: Fruto simples e seco que se abre.
Carena: Pétalas ou brácteas com estruturas semelhante 
ao fundo de um navio, chamado de quilha.
Carpelo: É a unidade do gineceu composta por ovário, 
estilete e estigma. 
Cespitoso: Planta que ramifica na base, que cresce como 
um tufo de caules. Típico de palmeiras e capins.
Cimeira: Inflorescência eu o eixo principal termina 
encimado por uma flor, chamada também de 
inflorescência determinada.
Coluna: Parte feminina e masculina da flor unidas, 
formando uma única estrutura. Presente nas Orchidaceae 
e nas Asclepiadoideae.
Composto (folha): Folhas partidas, compostas por folíolos 
ou pinas, dando a impressão a priori de ser mais de uma 
folha ali presente.
Congesto: Agregado.
Cordada (folha): Base da folha com uma reentrância, 
deixando a mesma em formato de “coração”.
Corimbo: Inflorescência semelhante a um racemo mas 
que as flores possuem tamanhos diferenciados de 
pedúnculo.
Corola: Conjunto de pétalas.
Craspédio (fruto): Fruto que quando maduro segmenta-
se e as sementes estas encerradas em artículos são 
dispersas.
Cuneiforme: Estrutura em forma de cunha, com a base 
mais curta que o ápice.



Deltóide: Estrutura que possui a base mais larga que 
o ápice, em forma de triângulo.
Dialicarpelar: Possui mais de um carpelo e todos 
livres. 
Dióicos: Flores masculinas e femininas encontradas 
em indivíduos diferentes.
Dística (filotaxia): Apresenta uma folha por nó e 
terminam apresentando um formato de leque.

Emarginado: Ápice da folha quase arredondado 
com uma reentrância acentuada. 
Entrenó: Região do caule que fica entre uma folha e 
outra (entre dois nós).
Escandente: Planta que cresce se apoiando em 
outras.
Escapo: Elevam as flores acima das folhas apicais.
Estame: Constituído de filete, antera e conectivo. 
Órgão masculino produtos de grão de pólen onde 
são originados os grãos de pólen.
Estaminódio: Estame atrofiado.  
Estandarte: Pétala chamativa, presente geralmente 
na subfamília Papilonoideae.
Estígma: Estrutura superior do gineceu, que recebe 
os grãos de pólen.

D
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Estilete: Estrutura tubular, em continuação ao 
ovário, mais ou menos alongada.
Estípula: Estrutura presente usualmente na base 
das folhas.
Estrias: Linhas longitudinais geralmente causadas 
por pigmentos. 
Estrobiliforme (inflorescência): Inflorescência 
agregada, com o formato de estróbilo encontrado 
nas gimnospermas. 

Fauce: Porção apical do tudo gamopétalo de uma 
flor.
Filete: Haste filamentosa que sustenta a antera.
Filotaxia: Disposição das folhas no eixo caulinar.
Folíolo: Diz-se de cada estrutura que compõe o 
limbo de uma folha composta. Estes podem ser 
interligados ou não. 

Gamocarpelar: Carpelos unidos, soldados. 
Gavinha: Estrutura linear, filamentar, que ao 
encostar-se a uma superfície enrola-se a ela 
garantindo a sustentação a planta.
Giboso (corola): Corola unida formando um tubo 
(giba).
Gineceu: Parte feminina da flor, constituída pelo 
carpelo (ovário + estilete + estigma).
Glabro: Estrutura foliar desprovida de tricomas.

F

G



Glomérulo: Inflorescência onde as flores se inserem 
quase que no mesmo ponto e a inflorescência como 
um todo assume um formato arredondado. 

Helicoidais: Geralmente inflorescência que possui 
formato de hélice.
Hermafrodita: Planta que apresenta os dois órgãos 
sexuais na mesma flor (gineceu e androceu).
Heteromórfica: Gineceu e androceu presente na 
mesma flor.

Imparipinada: Folha composta, constituída por 
pares de pinas, finalizando a lâmina foliar por uma 
pina.
Inconspícuas (Flores): Flores desprovidas de 
sépalas e pétalas (geralmente capins da família 
Cyperaceae e Poaceae).
Indumento: Estrutura que recobre toda e qualquer 
parte da planta por tricomas. 
Inflorescência:  Eixo caulina que produz 
principalmente flores, além de brácteas e outros. 

Labelo: Pétala chamativa usada geralmente como 
plataforma de pouso para os polinizadores. 
Encontrada geralmente na família Orchidaceae.
Lanceolado: Estrutura em forma de lança. 

H
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Látex: Líquido geralmente leitoso, que é liberado 
após o rompimento de alguns tecidos. 
Liana: Trepadeira que apresenta um crescimento 
lenhoso. 
Limbo: Parte mais espessada da lâmina foliar, onde 
usada para as trocas gasosas e fotossíntese.
Linear: Estrutura estreita e com as margens 
paralelas.
Lomento: Fruto que não se abre e segmenta-se em 
várias partes dispersando as sementes.

Membranáceo: Textura tênue parecida com a de 
uma membrana.
Monóicos: Flores masculinas e femininas 
encontradas no mesmo indivíduo.
Monoclino: Possui os dois gêneros sexuais na 
mesma flor.
Mucilaginoso: Coberto por polpa de consistência 
macia, geralmente úmida.
Multiflora (inflorescência): Muitas flores em uma 
inflorescência.
N e c t á r i o :  G l â n d u l a  p r o d u t o r a  d e  
néctar.Membranáceo: Textura tênue parecida com 
a de uma membrana.

M/ N



Oblongo: Apresenta margens paralelas e ápice e 
base arredondadas.
Ovário: Parte basal dilatada. Guarda os óvulos no 
interior de cavidade denominadas lóculos.
Panícula: Inflorescência composta por um cacho de 
cachos de flores.
Paripinada: Folha composta, constituída por pares 
de pinas, finalizando a lâmina foliar por duas pinas.
Pecíolo: Estrutura que sustenta a lâmina foliar.
Pedicelo: Estrutura que sustenta a flor, presente em 
flores não sésseis.
Pedúnculo: Eixo que sustenta a flor.
Pétala: Estrutura foliar utilizada para chamar a 
atenção dos polinizadores. 
Piloso: Estrutura folia com vários tricomas dando a 
aparência de pêlos.
Pina: Cada segmento de uma folha pinada.
Pistilo: Constituído por ovário, estilete e estigma.
Plumoso: Apresenta estruturas semelhante a 
plumas.
Pluriestaminada: Vários estames.
Polimórfico: Várias formas podem ser encontradas 
em relação a essa estrutura.
Prostrado: “Deitado” sobre o chão.
Pseudobulbo: Estrutura caulinar de reserva. 
Encontrado geralmente na família Orchidaceae. 

O / P
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Racemo (inflorescência): Conjunto de flores 
pediceladas.
Raque: Nervura central da folha pinada.
Reptante: Planta que possui hábito de vida 
“deitado” sobre o chão.
Ressupinado: Diz-se geralmente do labelo nas 
Orchidaceae, onde este sofre uma torção de 180 
graus e se dispõe como uma plataforma de pouso 
para os polinizadores.
Retuso: Ápice arredondado que apresenta uma 
depressão acentuada.
Rizoma: Caule que cresce de forma subterrânea e 
lança folhas e ramos para fora do solo.
Roseta (filotaxia): Caule que apresenta entrenós 
muito curtos, aparentando as folhas saírem do 
mesmo ponto.
Sâmara (fruto): Fruto que possui uma asa ou ala, 
que facilita na dispersão auxiliando a semente a 
planar. 
Senescente (folhas): Que após a maturação caem.
Sépala: Estrutura foliar, geralmente esverdeada 
usada para chamar a atenção do polinizador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

R / S



Serreada (margem): Margem do limbo recortada em 
forma de serra.
Séssil: Flores ou folhas desprovidas de pedicelo 
(flores) e pecíolo (folhas).
Simples (folha): Não recortadas.
Sinuoso: Apresenta seções de reentrâncias. 

Tricomas: Estruturas eu projetam-se como se 
fossem pêlos.
Trifoliolado (folha): Folha composta, constituída 
por três folíolos.

Umbela (Inflorescência): Flores partindo de um 
mesmo ponto e quando abertas todas as flores na 
mesma altura semelhante a um guarda-chuva.
Unissexuadas (flores): Com a presença de apenas 
um dos sexos (gineceu ou androceu).

Verticilar (Filotaxia: Disposição das folhas no eixo 
caulinar): Quando as folhas estão dispostas uma em 
frente a outra, saindo quatro folhas na mesma altura 
do eixo.
Volúvel: Hábito geralmente delgado que para 
ascender enrola-se em um suporte. 

Zigomorfo: A flor possui um só plano de simetria.

T / U / V / Z
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